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Manevraya 

Gelemeyiz 
. [ürk- Yunan müzakeratı 
~ .•taa uğradıktan sonra 
tınadan lıer gün başka 

rt>nk ve şekilde bir telgraf 
f.elm<>ğe bı:ışladı. Bir kere 

ı'Yeni teklifler! ~alat~saray -Fener muhteliti dünkü maçı kazand! 
Ne diye akvam mec- nadil Ehli (1) e kar- . 
lisinden bahsediyorlar ış (l) sayıla madlup 

acaba? J ~ 
ırarilerı"n d t' 1 . . h • av c ı mese csının 
akeme tevd·· ·1 · ·· ··ı 

Vaziyet hakkında O du, fakat •• 
yeni bir iş'or yok 

Malum inkitadan sonra mu· 

dü· .~ı ı erı~e suru -
' sonra boyle b:r teklife 

muvafakat etmiycceğimizi 
~nl.ayan firari rum cemiyet- ' badele mcsailini Akvam mec· 
crınin toplanarak fstanbul Jisinde halli i~ in müracaatlar 

zat orada firari rumlar meselesi 
hakkında izahat vereceği lıa
bc rleri gelmeUedir. 

rumlnr ·ı b 1 yapılacag~ı, M. Venizelosun biz· T·· 1 ı.c gar i Trakya 
h ~rklerinin mübadelesini 
ukumeti.cn istemcğe karar 

~~rn-iş oldukları bildirildi; 
~n gelen haberler ise bir 
. raftan Yunan gazeteleri

~lın gene fstanbul rumları 
ı . G 
~ arbt Trakya Türkleri-

~ın mübadelesi lehinde neş
~y~tta bulunduklarını bil
ırıyor, diğer taraftan Yu-

~.an başvekili Venizelosun 
ırari ru l r·· k" m arın ur ıyeye 

avdeti m 1 . . C . . Ak ese esını emıyetı 
~ vamda müdafaa etmek 

Irttabi bu haberlerin çıktığı 

yerler de Yunan menbalarıdır. 
Daima kendi kendine gelin 

[ güvey olan ve daima işi karış-
tıan Yunanlılar bu sefer de 
bu şekilde nağmelere başla

ınış bulunuyurlar. Bu propa
pagandaların ve bHakaydüşart 
mu1ıik olan davamıza . :r:erere 
kadar tesiri olamıyacağım tek
rara hacet görmüyoruz. 

tamamen haktan ibaret olan 
Uzere A "d . d vrupaya gı eceğın- da\·nmtz içfo Akvam mecU-
en bahsediliyor. s· sine müracaata lüzum görme-

k ıri diğerini tutmıyan bu mekliğimiz ise tabiidir. F.sasen 
a:t~~k haberlerden bizim Akvam meclisinin bu gibi 
l l ığımız ~udur: Yunan-
ı ar hAIA r- k" .• 1 mesaili tezekküre Se)aJıiyettar 

a a ur ıyeyı oya a. 
hıak ·· 'd' d olması ancak tarafeynin mü-

" umı ın en tamamen l azgeç · 
1 

d ı racaatına vabestedir. Yoksa 
. mcmış er ir; hükumeti-

~Hsafirlerimiz Ennadil Ehli 
takımı dün üçüncii ve son 
maçını Galatasaray- Fener bah
çe muhtelitile ynptı. Ve ne
ticede bizim takım ( ı) e 
karşı (2) sayıla galip geldL 

1 Fakat 
, ~in: blr de (Fakat) i var· 
dır ki bunu aşağıda sırası ge

. lince işaret edeceğim . 
Dün cuma günü Galatasa· 

rayın oynadığı oyuna nazaran 
zevksiz blr maç seyrettik. 

Dün cuma günkii, slnlrlerl 
koparacak kadar mUheyylç, 
seyredenleri bile yoracak serl, 
ilk anından son saniyesine 
kadar hızı kesilmlyen o canlı 
oyunu göremedik • Öyle 
oyun kıymeti yüksek bir maçı 
her zamun görmemiz de zaten 
mümkün de~ildi~. O öyle bir 
Anka kuşudur ki bizim takım· 

lann başına ancak arada bir 
konar : Y edl sene cvel Beşik
ta~ın Gradyaneskiye, dört sene 
cvel Fcnerbahçenln Ellttihada, 

üç sene evel Fenerin, muh· 
telle takımın Slavyaya , ve 
eYelki kış muhtellt takımın 
1spartaya oynadığı gibi .. 
Dünkü maç blrbuçuk saatlik 

:lmtidadınca ıılelılde blr mil· 

sabaka manzarasından kurtu· 

lamadL lkl taraf ta bir giln 
[ Alt tarafı 2 lncı saY'faıntıdıdır • 

D'llnk'iJ maçtan bir 
esientane 

iki takımın rifesa.sı bayrak merasiminden sonra 

Koyunranm121n ıslahı için 
Ankara, 23 01 akıt) - Ko

yunlarımızın ıalehı için damızlık 

olarak luUanılmak Qıere Mı· 

carlstandan Merlnoı clnsl 1000 
koyun mubayaası kararlqmifb. 

Mübayaaya memur heyet bu 1 
Utam l.tanbula hareket et• ~ 
mekterdır. · ı 

Koyunlar sıkı blr muayeneye , 

tabı tutula~ için mübayaa iti 1 
2 aydan evci bitmlyecektir. 

Antrepo 
Komisyon Jün toplandı, 
bugün de müzakereye 

devam edecek 

• 

ikramiye 
Osmanlı bankası da 
kendi murahhaslarına . 

verıyor 

Emanedn Periye banka· 
sından yaptığı istikraz işi 
halledildi. Belediye ceıntye
tl de bu Jşfn müzeker~nl 
dürUsti ile idare edenlere 
tevzi edllmek üzere Şehre
mini l\luhittin beyin emrin~ 
•ıs,, bin lira tahsis etmiştı. 

ltlızi y IA k" sadece bir tarafın müracaatı unan em a ıne vazı-

i;1t }tedbirinden başka me- kafi değildir. 
.. e erle işgal edebilmek Yunanlıların da bu no~tayı 
•tın her biri başka şekilde fark eder gibi oldukları bir-

Reşit Saffet Beyin makalesinden çıkan 
meselede tahkikat kAfi görüldü 

Antrepo buhranının ônOne 
geçmek lçln muhasebel umumiye 
mOdllrO F aık, ticareti bahriye 
mOdQrQ Zeki, tlcar~t odası ra· 
port6rlerlndea Galip Bahtiyar 
beylerden mOrellep komisyon 
dün ılk lçtlma1D1 ticareti bahriye 
mlldtırlyeUnde yapmışbr. Dnnkü 
içtima tlk olduAu için ueılı 
bir teY mnz.akere cdilmcmltllr. 
Komlayon bugün tekrar topla· 

Ayni zamanda Periye b~n
kasına veki\leten bu i~ın 
müzakeresini üzerine alıın 
Osmanlı bankası da, müza· 
kereye lştlrak eden murah· 
haslarından yalnız blrioe 
•25• bin lira ikramiye ver-

tarclc E r aramaktadır. 
ten ter Yunanlılar hakika. 
dil . U fikirde iseler ken • 

erınc bir kere daha ihtar 

birini nakzcden Atina telgraf
larından anlaşılıyor gibidir . 
Netekim bazı telgraflar Yu
nanhların bu mesele hakkında 
M. Musolinin tavassutunu rica 
edeceklerini bildirmektedir. 
[ Alttararafı 3 ilncü ınyıf amı:r.da ] 

uddei umumi Kenan 
B. netice hllkkında 

lz.ahai veriyor 
Bir müddet evvel • Eko

nomist Doryan,, da Koca· 
eli meb'usu Reşit Saffet 
B. in bir makalesi intişar 

edelim: Bu yolda sarfede
~ekleri bütün emekler bey
ılUdedir. Senelerdenberi Yu· 
~anlıların oyalama siyase -
~~den bıkmış, usanmış olan 
c ur~ler artık her şeyden 
~Yel mukabele bilmisil 

Usul .. ·ı u ı e Tü"kiyedeki Yu • 

Kübizm ve Türk mimarisine 
dair bir konferans 

etmiş, bunda haza şirketle
rin defterlerinde .mevcut ve 
sarfedildili cihetler izaha 
muhtac hesaplardan da bir 
nebze babsolunmuştu. Bu 
makale etrafındaki neıriyab 

müddei umumilik alaka ile 
karşılamiş, tahkikata vaz'ı
yet etmiş, Reşit Saffet B.· 
den izahat almışb. Muma· 

ileyhin, yazdıklarının umu-
nan e rk· rn k m a ıne vazıyet et • 
el~ '. Türklerin haklarını 

l ekı vesait ile temin 
~! ernek, ondan sonra Yu-

nlıtarla görüşmek kararını 
Vermişlerdir. 
y ~u .hale nazaran Türki -
ve ekı Yunan emlakine 
azıyet k k 'Ad• • kı~ aran at ı ır; ın -

}' 'a~ uğurıyan müzakereyi 
enıden k .. b açma ıçın şu veya 
b~ ~~!1 teklifler yaparak 
Ilı t ı kararın tatbilcma 

ani olm k .. k"" d lİld' a mum un e • 
ır. 

n ~aanıafih Türkiyedeki Yu-
an e l"k' tarı !11 a ıne vazıyet ka· 

dilrn hır taraftan tatbik e· 
taft ekle beraber diker ta· 

an At" d · lllak ına an gele-;~~ 1 
ien ul tclclifler üzerirı .!e 1 
dikk görüşülebilir. Ancak f 
y at etmek icap eder ki · 

Dün Darülfünunda Ter
biye müderrisi lsmail Hak
kı B. tarafından Kübizm 
Türk an,anası hakkında pek 
mühim bir konferans ver· 
miştir. İsmail Hakkı bey 
bu konferansında son mima· 
ri cereyanından bahsetmiş 

ve mimarinin bir lüks de· 
ğil bir ihtiyaca tekabül 
ettiğini iddia ederek kübik 

İsmail Hakkı B. ın?h!acak teklifler esaslı bir 

F~Yeti haiz olsun. a mimarinin üç esasa istinat 
Ven. ra

1
za Ati na telgrafları l · · 

ille •z
1
e- osun firari rumlar ettiğini söy emıştır: 

ıe es· · C lsnıail Hakkı beye 'göre 
ın... ını emiyeti Akva-

.. sevk t k kübik mimari malzeme, 
duğu c mc fikrinde ol-
kana:t~ ~ildiriyorlar. Bizim umumi kültür, ve milli ka· 
bi ımıze göre bu yolda rekterlere göre tetkik edi-

l r te~ebbü T .. k" lebilir. •:ıd s ur ıye tara· 
n' an müsait bir cevap 1-Malzeme itibarile yeni 

1&1.rrıaz. • k Çünk.. b" mımari Lİne'lsiz •e anca 
Sele Ce u . ır. kere bu me- hendesi şekillerin birbirine 
k.-ıd " rnıyetı Akvamı ala- nazaran olduğu vaziyetle 
deır..~l·d .edecek bir mahiyette güzellik temin etmektedir. 
' t ~· ır. r ·· •·•li'af sonra urk-yunan Kübik mimarisinin malzf-
dl!n' ı .. muhtelif meseleler- mesi "Çimento" dur. 
bun!a~ı~r~k~c~ bir küldür ki Çimento ne mermer, ne 
hut b. ıç n en birini, ya
hak ır kısmını ayırarak 
A cnıe "'kva ' . veya Cemiyeti 

lllü .. 
8 

nı gıLi l-..cyne1mi1el bir 
... seseye k k •· do" verme at ıyyen 
~~u değildir. 

kerelerde muhtelit müba • 
dele komisyonunun bitaraf 
azasıTürkiye ile Yunanistan 
arasında bir nevi hakem 
vazifesi ifa etmiılerdir. Bu 

de tahta gibi işlenmiye 
müsaittir. Onun için cephe 
dümdüzdür. 

2- Kübik mimariyi tev .. 
lit eden ikinci sebep içtimai 
tekasüf tür ve fertlerin ha .. 
yatında dünkü dinlerin yerini 
tutan ilmi mefhumdur, Kon 
for ihtiyacıdır. Lüksten aza .. 

de ferdi · rahatlaştıracak 
, kenfordur. Bol hava ve 

bol ziya almak ihtiyacıdır 
ki kübik mimariye can verdi. 

3 - Üçüncü amil milli 
seciyedir. Türk mimarisi 
ve eski Yunan mimarisidir 

ki bünye ve teşekkül iti
barile fazla süsten azade 
değildir. Binaenaleyh kü
bik mimariye en çok yak• 

laşan ve onu yadırğayan 
eserler Türk klaik ve Yu-
nani kadim mimarisidir . 
Süleymaniye camii, Yeni 
cami meydandadır. lsmail 
Hakkı Bey diğer bir kon· 
feransında resimde kübizmi 
tetkit edecektir. 

lıtanhul müddei umumial 

Kenan B. 

mi mütalealar mahiyetinde 
olduğu şeklinde gazetemize 

verdiği izahatı da mütem
mim neşriyatımız arasında 
dercetmiştik. 

Bir muharririmiz, verilen 
izahattan sonra tahaddüs 
eden vaziyet etrafında 
müddei umumi Kenan B.le 
görüşmüş, müddei umumi· 
liğin tetkikatı neticesine 
dair tevcih ettiği suallere, 
Kenan B. şu cevaplan ver· 
miştir: 

- "Ekonomist Doryan,, 
, , . .... _; ~ -. - • ~ r -: • 

Buf!Ün 6 ıncı sayıfamızda 
• yenı romanımızı okuyunuz. 

11 Bir Yılda Açan Gül,, çok 
beğeneceğiniz bir eserdir. 

-mahiyetinde wku bulan 
teklifi Türkler kabul ettikleri 
halde Yunanlılar reddetmiş· 
lerdfr. Son vaziyete göre 
ise Venizelosun bir kili ha· 

· rden i ine 

gelenleri kaoul edip geri 
kalanlan hakeme havale 
etmek istediği anlaşılıyor. 
Hakikaten ç~k akıJlıhk 
değil mi? 

Mehmet Asırn 

mecmuasında intişar eden 
makaleden iktibasen bazı 

miştir. -

Zelzele 
Sali, 28 {A:A.>-: Süra;!~ 

ve şiddetli harel .. etı arz 
muştur. 

ıirketlerin defterlerinde mev• 
cut hesaplar hakkındaki 
neşriyat, Müddei umumilik· 
çe nazarı dikkate alınmış, 
Reıit Saffet Bf ., izahat 
alınmak üzere davet edil
miştir. Kendileri, evrakı 

müsbite gösterilmiyecek bir 
şekilde defterlerinde bazı r-- -BizİÖıkile! 

1 Hasan Rasim Bey 

nacakbr. 

masarifi mutazammın fuzuli 
rakamlar mevcut şirketle
rin hangi ıirketler olduğu .. 
nu tayin edemiyeceklerini, 
bu bapta ellerinde bir gii· 
na vesaik mevcut olmadı· 
ğını ve bu husustaki yazı· 
ları umumi bir mütalea ma· 
hiyetinde olarak yazdıkları· 
nı beyan buyurmuşlardır. n 

İ Ha.. tcnilmicti. Halbukı o, bu 
1 .,. d ği tirdi· 
:san Ra· ismi, nedense, e ş ' 
5 sim 1 hem de babasının adını 
fiki meş- herkes gibi kendi adının 
~burkar- sonuna değil, başına ge-

i deşin çirdi. 

Müddei umumi Kenan 
B. in verdiği malumatla 
tesbit edilen vaziyete naza· 
ran, ortada tahkik ve ta
mike esas olacak bir me
sele bulunmamaktadır. Bu 
itibarla bu mesele etrafın· 
daki tahkikat kafi görül
müştür. 

5 Hakkı 
: 
: Tarık 
i Beyle 

i Mehmet 
~Asım.Be
! yin üçüncüsü 
~ Bana öyle ge
l liyor ki bu üç 
İ kardeşin rah
! metli babaları, 

E h h "İ" ! erkek çocuklarına 
s am ve ta V1 at 1 at koyarken, birer 

l . . b• 1 mısra atlayarak ka
a ım sabmı ıçın ır 1 fiyelenen bir nevi 

encümen toplandı 1 nazım şekli intihap 

1
1 etmiş. Evvela Asım, 

Zıyaa uğrıyan tahvilô.t ve sonra Hakkı, daha 
hisse ıencdabnın alım \'e satı- i sonra Rasim. Bu şek· 
mında veya bankalara terhininde ! lile üç kardeşin isim· 
alınacak tedbirleri dü~ünmck i leri Faik Ali Beyin 
üzere evelkl akşam kambiyo j diizinelerle yazdığı son
borsasında bir içtima yapılmııtır. 1 nelerin sonundaki üç 

i mısralık parçaların 
Bu lçtimaa borsa meclisi idaresi, 1 

knfiyelerini hatırlatır . 
ecnebi ve milli bankalardan i Bugüne gelinceye ka· 
altısının tahvilat ıeflcri hazır 

bulunmuştur. Neticede avukat 
Esat Haydar, İş bankası hukuk 
mü~aviri F cthi, Osmanlı ban
kası hukuk müşaviri NAzım bey· 

lerle Banka Kommersly:ıle hukuk 
müıaviri M. T olcdadan mUre1'kep 
bir en· çümen 18§kil edılmiı 

ve bu eUcümen bu hususta tet· 

itikat yaparak bir rapor hazır· 
llMPUI brarl•fllU~r. 

! dar "Bizimkiler. in ka· ! rikatürünü o çiziyordu. 
1 Bugün onun karikatÜ· 
1 rünü başkası çizdi, ,, , 
1 yazısını ben yazı· MUNlF 
1 yo rum. Fi:NIM 
j Hasan Rasimin adı-
i nı babası Ahmet Ra
i .sim koymuştu. 

1 
Bu suretle ihtimal ki meş

hur mizah muhanirlerile 
L. ~da~ •• ~!!~!?. den ilmi o i• 

Hasan Rai 
sim oldu. Fa·J 

kat ge·ı 
ne Ah
metRa·! 
simliğıj 

yok de·j 
ğildir. 
Yazı 
ile de· 
ğilse 
bile, 
bakın, 
çizgi 
ile ne 

zaman· 
dır mi

zah ya· 
pıyor. 

Ken-
disi i-
se yü-

rümesi n • 
de, konuş· 
masında, 

gülmesilı· 

de, tele· 

mesinde, 

hiddetlenip 



« Vaki »in teftlkası: "/ :') 

Seırseıriler 
kıralı 

A.lek5andr ıubkofun hatıratı 
Gece kiiçük "KlA,·diyn,,ile Hemen banıı ytıkla ıyor 

bir otel odtl nda olduıtumun blrşey sö} lemcden elln1i t· 

:riıyasını görüyorum. Ununla kıyor; muhafızlardan biri kal· 
bop;n1Jn,ı} orum. B?ynunu çnsına birdipçik indiriyor. 
görmek için gômle~ınt ) ır- Sükôt... bir knç dnklkıı geçi-
b' omm. Glızlimc bir tokat ~·ot.. nvlıda tekrar rnylım 
tı\dlrivur. onrn ~iildll Uınil- nteşı... 
7.tl t.,İtınclcrlnılen lhtlrn?. tdl- l:yuynnuyorum.. nıllteıntl· 
')'aruz. Uir ktlfc)c sakltııhe ltlycn knba koşmt\ n meclmr 
Ututrtrnk üpll ll) ottıı. Vnldcm oluyorum, kcndiml çok bed-
gell) or, tll~·or ki: ÔpLl~mcyl- b h 1 nlzl çocuklnrınız olur~ 'Kldv- a t mllıyotum. llenlm de 
dlyn., uğlnrnttM bn$1ıyot. ,,tıro,., ya )'nknlıındığımi ııın-

V tıld mtı bu • tıılcrl ııüyle- nedi yorum. Kurşuna dlzll· 
eını için çıkısıyorum. lhuyet mekten e bti hnstnlıktan m. 
llçlimili': hctnber ~uta n ) Lltl· mck tlnhn :lyl dtğll ml ? :t· 

1·ötuz. O nnde bpılnr:ı '·uru- buhleytn tekrar u \'e etmek. 
yoı+ır... tekrar bdun yarı}·orurrt ... tek· 

mr t:ıkım ntlanılnr getlp rtır Unu lik ı ter ve mU.,n-
hcnl gatllrtnek i ti) orı\u. YU- hnueler b:ı hyor. 
zumun ôt1Uf1e blt ynstık tu- GUhlcr büyle gcçlyor-
tuYorum. Fakat qoşlµğa su- Bir hafta... iki hnftıı olu-
kut ediyortıtri. .. ·c eHın hlt ~or .. Bir gün t~tn ufıımnsııu 
his... lali hayır addederek kurrula-

Acı acı snyhııl:ıt beni cagımı iimidc başlıyordum . 
u~ arldırlyor. Bir çok isimler ttrtesl gUtlÜ ;cis dima~tmı 
çağrılıyor; emirler verilivbr- kaplıyor. 
<tu: "l lt:rkcs glylnm , ol u~1!,, GUnlerl say yorum. On se-

~ultnfa içinden ltt bcd- klzlnci "Alin snbahı 4 Çekh ,, 
baht nrrıhp nözdcn kaybo1u- rcbl "Lebedev" kutibt ile 
·yorlar .. Aı sonra BYlıüa yay- 1.ındann geliyor. Mahpfü\arı 
Jım nccşl duyuluyor. Müthiş birer birer tefti edlror. Bi· 
mnnzaruyı görmek lçlh pen- rl~l Herlcyt!tck ne olncn~nı 
ecre raratma giden yok- soruyor. Genç kndın bundan 

Gece Fan mı l arım snat ccsııret alarnk dl)'Or ki: 
~cçmlşti. Bann haber ver· Denl ne ynpıcnk ınız ~ 

İpretler 

Bir sual 
Osmanlı Bankasından 

bir sual s~racağız. Bu 
sual Sirkecide Çavuı
otlu Hanı meselesile 
alakadardır. Deniliyor ki 
firari Rumlara ait em\!ali 
metrukeden olup hüku
mete intikal etmesi 
bu Han icap eden 
üzerine Osmanlı Ban· 
kast kendisini alacaklı 
gibi göstererek altı se· 
ne evvel haciz koydur· 
muş. Bankanın bu ha
reketi neticesi otarak 
meıkOr Han üzerine al ı 
sene hükGmet tarafın· 
dan vaz'ıyet edilefnemiş; 
tabii bu müddeE znHın· 
lla Çavuıotlu Hanının 
kirasını da bilvası\a fira· 
riler almış. Halbuki 
Bankanın vueltift'i hac
zin tamamen muvazaa 
olôutu bilihare resmen 
tahakkuk etmiş. 
Şin.di Osmanlı Bankıl· 

!sından soruyoruz: 

Resmi bairelerden ga
zete !ühıfilarına alC
seden bu haciz mesele· 
sinin mahiyeti nedir? 

Banka hakikaten temin 
edilecek hiç bir alacağı 
yok iken Çavuşoğlu Ha
nına haciz koydurmuş, 
hu suretle 'ttlezkür Ha· 
nın hülCGmete inUkaline 
altı sene kadar tttani 
olmUJ mudur? 

VAKiT 
j 2'alıilde: 
·~ ~~;a. .... ~~;.....-;;;;;;;..m'-'-____ _.. __ ... - • 1 
K + I\ocaili meb\ı:.;U Re~it Fransa Reisicümhuru ~ 

Galatasaray -Fener muhteliti 
dü,nkü rnacı kazandı 

[ Üts tar aft 1 incl sayfanuzdıdir 1 
en clkl zorJu maçın yorgun
lup;unu çıkarmamıştı. lkl ta· 

rnf ta uk1t ~;akit hızlanıp 

n<;hct niibct ağulaşıyordu. 

.\ luhtclit ..cııktmın tertibinde 

i"abct edilmişti. Y:\nt en·el· 
ki giin işaret ctttğlmlz gihi 

l:Utnll glinkU mm aHak ım\Çt 

ynpım (,afata~aray takımının 

muhacim hntun:ı lcki ile 
Ala:ıttin ıılıntnı lnrdı. ı~uhaki-

) 

ka bu dtin beklenen oyunu 'ere
memekle beraber ovuncula· . . 
rın $On mnçlartlakt "nılyet· 

lerin nıızaran en doğru ter

tipti. 

i\11 ·:ıflrlerlmlı c' clkl glin 
kendilerine iltihak eden asıl 

merkez ınU:ı\'Jnlcrl 1 Hlscyni 
lf; tnkınıln11n1 ğür.c çarpı~ak 
bir . urcttc ku ll\'ctlcnttlrmi :-' 
lerdL Fakııt bwd hmk:ıbll 

muhndrn htıtlart11 n ruhu 
K. Muhtar oyunnnııyordu. 

Miis:ıbaknyı futbol flJc. 
mlmlv.tİe hnk, ınnslığı \'e dii
rU3\U~Ule tnıttlh11'\ Aptullah 
nğabq ldnrc bttl. 

Ovon on sekiz elltde ha;;-• l 

J:ıdı. On dakikıı mlitcrazin 

Iler iki taraf ta azami gay
retini s:ırtcttigl için oyun 
hızlan mı~ Fakat intizanı 'e 
f tldat yok. Topu kale önle-
riniten def etmek için geli~i 
gli1.cl YUru~lar gödi yoruz. 

Bu sırada Enna<lil l~hli rtıu· 
hilcimlcri liu akınlımnna ka-

Jcmlıin öniine dii)tiiler, topu 

~ornere atmıştık, topta çizgiyi 

yarım metro kndar ~cçmlşti. 

i\hsırlı bir muhadnı nldı • 
geriye pas Yerdi. Şüt Top 
kalemizin içinde .. 

Lakin gol dcıtildL Çiinku 
topun çizgiyi geçtiği. arnhatcn 
görülmll$tlir. 

öe:;- d:ıkika • önra nytıı ma
ceru onların khle:;lnin Unlindc. 

Ye Jştc i~ln yukarda kby
dcttôlp;imla (Fuknt) i bura-
8udir. 

l lfikem onlardun bfr byun
cuyu <ll,tirı ı;ıkardıkt:ın sonra 

tııkrlbcn mıtı;ın bitmesine 
he~ uakikıt \-ar. •1tıhncimlc~ 
rhni:t. mLmfirJcrin kalesinin 
öniındcdir. Kaleci topla dii· 

şiiror Ye hir s:ıniye j~·inde 
topun elinden n\'t çizgbinin 

f
i Saffet B. in makalesinden Briyanı ça~ırarak kabine rif' 

çıkan meselede tahkikat yasetinl kendisine tevdi ti· 

i kllfi l!Örlilmii~tlir. mlşllr. 
( ~ eıJJarekct,, gazetesinin + Fran lı Sosyali.Sil {;~~ 
1 miihcn·iç neşriyat davasının pu sabılc kabine aleyhıı: J 
~ rü'yctihe bugün Uc,·:rm edi· pek tiddetll hır takrir kab 
€ Jecektir. etmlılir. ·" - .~ 
'!_ .-.. Burrün t G c·.,pur kun1· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·r-ı!1 v o •" hırı bugUn tetkikat l'r 

( panyıısı murahhasları Seyri- Zongtılduğa gideceklerdir. 
~ . efainde toplanarak seyri:;e- + Yeni borsa k:ınuoıı 
~ fııinlc vapurculıır arasındaki mecihince sarraflar d:ı bors<t'1 

f rtknbet nıesclcsinl görll~c- kaydedilecekler ye yaptı~· 
~ cekler~ir. !arı muameleler kontrıı(ll 
~ + ı\ li ikti,at meclisi aza- cdileccktf r. 
gı111ııııı11111111111ııkıııı1111ııınıu111ııı111ı11111ııınıı111ıııtıttıı11 1ııııııııııu11 ıııı111111111 ııııııı11 , 1ıll••ııı 111 ııııı:ııuı:ı1 

Rus Çin ihtilatı 
Müzakere haberleri yolan! . 

Çinde bir alay isyan etli 
i.\loskova 27 ( A.A. )- 1 Mo ı.:o,·a; 27 [A.A) Movıotıe 
. , •• • rajtmen amele \"C ıncrnıırl:ır l;t 

Berlındckı ~qn·t>t ve Çın ıı:ıııncıe r.ıiır:ıc.::ıııe c;in ~ark ~1111 • 
~dirlerl at<l ~ fcrierindeld : 

sında miiza -
l,crcye ba~lan
dığrna dair Şa
ııghnyda inti· 
şar ct\en ha
ber mlina~e · • 
betile ls,·cstiya 
gazetesi diyor 
ki: "I 1nrkiyc 

komiserliği nc7.
c.lindc yaptığı- Çin bayraıfı 

tclctl ıdcıt fi(· 
melerfııi riCJ 

n1e'ktcUıtıcr. 

temuzd.ı bll ı• 
ınürııc:ı:ıtl:ırı0 

dl tiine b:tti( 

mu~rur, Jl•1'1 

da fena ın 11' 
y:ıpı1.ı.: ı ıe 

' dıne r:ı3rnc~ 
;ııcl.:tcp ı: 
,•:ıtlrcıcrtrll 1 

ve Çin rıskcrl ttınck :ırı 

diklcrlne göre Jdamlrır bu ( fUtmedıj 
snnttc ·yapılırmış. Aı sontn .._....;;.....--..;.....;..._!.:::!:!.~=======:;::=±:11 
telmır üy\.työrum ve delice 

hucum15rla geçtikten sonra 
biz i.\lısır knlcJnc bir pcn· 

otcyanııın dii~riiğii J:ırkoltır· 
kcn topu içen.le v;ürli ynruz .. 

mız tahkikat iki tarar ara· 
sında hentiz hiç bir mlİzake
rcnin ha~lamndı~mı Ye Şnng
h:ınlıın inci,nr eden h:tbcrin 
ıı~ıisız olduıttınu ~fütcrml~tir.,, 

Mos~ova, 28 (A.A.)- tf. 
tadan bildiğildijine göre bir 
alay isyan etmiş ve harbin d-

lıth:ır ctml,lcrdlr. SO\yet t:ıbJ' 
ıe\ kil \'C fena mu:ımelc\·e t.ıbl 1 

ına~ı dc\'am etmekte.lir. lli.I ı..ı~i 
h:ıy ret 'erecek ~c\:llJe k:ı, bolh1

• 

llc\-:ız n.usl:ır mlisell.ıh gc?r.ıeı..c 

lıııkkttıı Jıııiıı bnhllını:ı\;t:ıdırla.r. I~ 
(1 

,.a M:ıbçuri tlc:ırctl dıırmuştor 
r{ı~ ahır t;ôrU~·orlım. 

Scıbllhll!~ln fokrnr bir parça 
:su fü: ynrı kilflU bJr p:ırça 
ekmek te ·7.i blunuyor. Biraz 
t;oıtıık YdrdL [C, y:ıkılması 
~çin ottun_ lmmnk emrlnl 
alı) örUhl. Ru i~l yapmak 
için eline bir tirpiti:ı \'Ctdilcr. 
Öyle ya mnhpu lnrm eline 
balın l!tnıınc h1llit mi. 

Şimdi hölmemizdcki mnh
puslnrın hemen k:\lte mi tanı
yorum; tiolrı, ıyorurn, bnzı 

tliğcrlerilc konu~uyt1ttım. Y::ımn
nı mdurr1ıirc çnlışırorun1. 

Crnç krttlm z:ıhıanını yn
nımdn cçlriyor; kUçük o • 
Ju ile o. mı~ orum; :7.:ırnUı 

1-adın ilk defa olarak tchcs
sfim cdiror ye 7Jndamia ol
duın.mu unutuyor. 

'fekrnr ak,am oldu; tek
rnr mc,in paltomun iistiinc 

yatıyorum, vlicuc:himtin bcrc
Icıımemiş uırnflarmı biı· mtid
<lct kn\ıdıktım sonra llalı

yoı-uın. 

Gece ynrı.1 cinayet tahkik 
komisyonu ~;eliyor. L:yanıyo. 
rum \ e proft: öriin hımimi 

ç:ıgır lı~nu duyuyorum_ 

Nnff:\ vekAletl tsrnnlıul fen mektebi 1929 senesi y •• 
l\eyre l mezun lan 13 ki~itlir. Toptu olarak çekilen bir re
simlerini dcrtediyoru1., parantez içindeki memleket i ifn1crl 
mezunların foyin ctlildikleri yerlctdir. 

Oturanlar s:ığdıın :itibaren : Ziya (.fiolu: Nnfıaj mektep 
müdilrü ,.e mpoğrnf ya hocıısı İbrahim eltlhndclin B. Hdn1lt 
(Giresun: .Nafıa). 

Ayakt:ı dur:ınhtr s:ı~<lun itibaren: i\I. Rasih (Ankara Xa
fıa umttm M.) liihtii (Kfüahya: aha) Turğut (Anknrn:su) 
l'a\ it (Adıınfı: u) 1\1. Meb'us (tzmir:Knfınj • ·azım (Ciimilşa
nc: Naf ın) Sadi (.\ ydın: su) J layrullah t 13ursa: su) I layri 
(Aydın:su) l lulki {Botu: .. afta) l\Juhli~ (Ankaru: yollar). 

Uenç fen memurlarımızı tebrik ve mtıYaHaklyederinl 
temenni edt:ri1" 

aiti çektyoru1~ fiurhnn topu 
kalecinin tam karnına ni,an

lıy1p ntttr;ı tçin, nıisnfirlerfn 
itlrtızlarile kın~ılan:ın hu cc:t.ıı 
yuruştr' ~I olmuyor. Onların 

'Öir ifü' serpinti inden sonra 
maç ' denenin . onunıı ka
dar hııkimiyctimi?. nltındıı 

gcçly~r. Fak:ı' 'dl }·np:ımı· 
yoruz .. 

11..'\ncl dcncdc llk yirmi 
beş <Jatdkn bu p,nlsiiY. oytın 

t,c\'ath etmektedir. Ye tır
s-Jtbrdan hiri ii~ miihııci ın 
t:mıfından takip cdilmb.c 

(iylc ' dc\'nm edecekti. 1 lele 
şÜkür ilk goltı ) nptık. 

Fnzla içeri girerek mfüln
tannın nrka ımı dtl,cn \li\ 
topu Şadli) e \'Crtll. Şndll lrn· 
le)'e ııtmttK f çln hcrınutnt 
nyn lndn ıı)·nrlıımıyn çalı~ı r· 
ken Uıtifln lllmrnctilc top 

lçerl girdi. 
l\lisafirlcriıni;r. liç dakika 

::onrn hutı3 muk:thfılc ettiler. 

Sağdım yUl\Sck bir vuruşla 
gelen top ril.7. ann dıı tesirile 
{i.t tlire~1 sıyır:mık içeri girdi. 

Bu bir n:r. eHcl bi:f.lın ka
lenin baŞınd:ın geçen lııılin 

cşic.Jir. Orada gol ~ttyılartıa

mı~tı. Bu tar:ıfrn ~ayıldı. Ve 
ara.daki beraberlik hi7.im le
himize bozuldu. 

Doğruluğundan )':tlnız bi
zim değil biz1::ıt misafirleri-

mizin bile şiiplie ccıncdiklcri 

h:ıkem görrbibcydi hu dıı 

gol nddcdilmiyct kti. 

ı>arındaki bir şehirin ana cadde
sindeki eo 1ıe dıikkdnları yolma 
~imiştir. Ma~amalın vercltğl te
mfnala ra*men müe.!Sesder tnu
dmelelcrlrtl talll elme~leairler. 
Ehali Harbini ler~tmek:edir . 

Gazimizin büstü ---
l'a ris t e u cılan u11'isa-

" 
Bu ncr 7.nman. Her yenle bukaı·ı bit' Yunanlı 

oltıbllfr. Fttk:tt biz rnkı:ıyı g;m ç kazt.tfnb 
yakıNlan güren bir gn?.ctcd Reisicümhur hazretlennin me~-
sıfatile Hunu krı}·tletmektcn top, daire, belediye gibi yerlerde 
k r · · I d k bulunrlurulncnk büsıleri için Paris 

cm. ımızı a amn ı ·. eehuctlml% btr :müsabaka açmıştır. 

l\tırşımızdaki rnkip bizi j Birkaç giln ev vcl neticelenen bu 
memleketinde nıillt teıahiiradcı rnOsnbakayı genç bir Yunanlı hey-
kursılıynn ve gençlerimize kdtraş lcazan m11tır. 

' San'nt ~leriiinln mUmtn ıfma· 
karşı f>ck necip mi. ~flrper- lannHıın te~lc:il olı:nan ~üri, bu 
\'etlikler gösteren dost ve müsabaka kararını ittifakla ver-
kardcş bir takımdır. rnij 'e Yun:ınlı ( 2)) yaılannda 

heykelıraş Jorj Maftezosun eserini 
Ona im~ı bilmiycrck hak· 

517.hk rtnıiş !,rihi hir \'UZİ· 

yctte k:ılın:ıyı 'l'(irk sport· 

menli~inc yaraştmıınıyonı;r.. 

Bu satırlıır o vmdfeyl kıs· 
men ol un göriirse ne mutlu 

onhırn ·-
Talat Mıtaı 

seçml~tir. 

.. Son günlerde Pariıten Allnnya 
donen gene hcykelıraı kendisi ile 
görüşen Lır yunan gaztteclsinln 
mu~hate!inc kartı : " Bence 
san attc yı-Lancılıt yoktur. San'at 
her teyin üıtllndcdir. Bir Yunonh 
sıfatı t!c taktplerimc faik addedıt. 
mel:, btlakıs bana tcrd verir. ,, 
tlenuıtır. 

d~ 
lcrl screthcr J..1lmıık için zecri ıc 

kullnılhmakt:ıdır. sokaklarda ıoP1 
lns:ınl.ır hududa se\ kedllrrıc1''' 
Asker .kaçakları pek çoktur. 1tıı 1ı 
musllhııae surette lialedilece;:i tıııl-
1'1ıınÇarı MIL'.lnı ıesı.:ın ıçın b 

yaft~lar y:ıpışunlm~kt:ıdır. Hııd 
fiôbttçltcrln sll:ıhlMt S·oktur. 

Vıırım asır evel:<i 

VAKiT 
28 Temmuz tsf° 

----~~~~---..,.....,, 

FloranJada lenı,;tl 
ezikka için g81 

yakmak lcülf eii1'
1 

den 11areste of'l11'' 

mak çareleri a~; 
~ünlllüp elckf tt 
ziyası vasıtasile 9~· 

Jt· ne~ yibl bir katı f 
fi cesimi umvrt' 
yakılmak 5urcli1'e 

ktJrar verilnıc~1~ 
tecrübesi aerde5' 
icradır. 

~ 

1& 

''Vakt,,ın 29 Temmuz 1929 
tefrikası , 4 S 

son söz Neclıinındı. fi~ 

Yaprak· Dökümü Yazan:ReşatN~ 
sıkılmıys Hizum görmeden: ~akere oldu. Ali Rmı Bey kimseye, hakikaten, evinin edcmczmi~. Binnaennleyh 

böyle [bir kıtı alma~mn 

imkan knlmayormuş. Ancak 

Ali Rıza Beyi pek se,•di

ği in in c~cr küçök liır:ı 
Netl& hanınu verir ıe 

mna!m~nınuniyc kabul ~

dermiş! 

Ali Rıta B. ile Hayriye 

Hanım tafn bir hnrtn; "Fc
:mı hareket ettin, nişanlını 

güccntlirdin • tliye Leyla

nın bnştnın etini fıtnişler· 

di. F'aket Abdülvchap Bey

den bir haber geİir tclnıtz 
hakikati bltdehbire anla

<!ı\ar. 

Ara sıra Ati Rıza Beyin 

iç.ine gelen korku do~· 

ruydu. 

Nenin hesi 

adam akıl!t 

olduglinu 

tahkik bile 

etmedikleri bu atlam her 

halde bit sa~lam ayakkabı 
de~ildi. · Belki bir iki ay 

yanında gezdirdiği Leyla· 

dan bıktığı, belki de icar· 

deşinClen iki yaş kilçük 

olan Neclayı Jaha körpe 

e güıel bulduğu için bi-

rfoi bıtakıp ölt:kini nlmayı 

aklına koymuştu. 

Son wık'ttl'la Leylayı 

beyhude yere itham et-

mişlerdi. Kızcağıtın hiç 

kibahaH yol:fu. Bu tJar

gınlık strİ Le}·layı baştan 

~hp Nccl~yı tılm:tk İçin 

icat edilmiş bir b~hane 

idi. Hem de ne hayvanca

sına iptidai hir bahanel 

Evın içindt bir isyan 

- Ne y~pıyorsun, baba.. bu izdivaca bir türlü razı kedisini bile emniyet ede • 

Çıldırdın mı? Kısmetime olmak istemiyordu. Daha mer.di. Fakat ne çnre ki 

vaveylasıdır koptu. Ali Rı- ne hakla mani olacaksın?. ilk adımda bu ahlaksızlığı zaman o zaman Cleğildi. 

zn bey içih en ao~ru ha

reket bu adamın nişan ~Ü· 
züğile bir haç parça hedi-

Madem ki Aptü\vc-hhap bey yapan adamdan ne beklen- Çocuklar kedi yavruların .. 

beni istiyormuş... Kardeşi- mezdi? insan böyle bir don daha hor hakir olmuş-

min • yerine beni verirsin, serseriye değil kızını evinin }ardı. Emniyd sandığının 

yesini- haberi }retiren atla- olur biter... kedisini bile emniyet ede- borcu olduğu gibi auruyor-

Dedi. Ali Rıza bey yüz- mezdi. au. Yakında ev satılacak. ma verip- geri gôntlermek

ten ibaretti. Netekim ihti-

yar a<':lam bunu yapmakta 

hiç tereddüt ctmiycce :ti. 

Fskat t> esnada Abdülve

hap beyin teklifint!cn tlaha 

aı ekin g lccck bir şey ol
du. 

Ned5, ya~ınaıın \Jmul
mıyacak bit pi$kinllkle 

Ali Rıza beyin 1 arş!· 
sına dikildi, hiç utanıp 

süzlüğün bu derece~ini ak

lına sığclıratt11yarak dili 

tutuldu, Leyla bayıldı. Yal· 

nız Hayriye hanım, büytik 

teessürüne rağmen. itidalini 

l{aybctn~crli : 

- Nedanın sözü pek boş 

rlt-ğU... Bir \{ere tlüşündim 

Ali Rıza Bey ... 

Detli. O kecc <'Vde 

uzun ve gürültülü bir mü· 

Onun fikrince keşkküllü 

sokak dilencileri bu yüzsüz 

,.e vicdansız adamdan bin 
kat iyi idi. Sonra Ncclanın 

kardeşine bu ağır hakareti 
seta gören insanla evlen

mesi çok çirkin düşerdi. 

Hayriye Hanım ocftsının 
bütün '!öıterine hak veri -

yordu. Bu J\l>dülvehap B., 
hakikaten, ahlaksız bir ı 
adamdı. İnsan böyle bir 

çoluk çocuk sokak ortasm

tfa kalacaklardı. Hiç bir 

yeraen bir şey bckliytmcr.-

lerdi. Yer demir, gök ba

kırdı. Kocasının btitün bu 

şeyleri iyice düşünme • 

d n " Ra yır " demesi 

do~ru oiamazdı. Hoş, 

onun vereceği kararın da 

zaten pek obtdar ehem

miyeti yoktu ya... Bu işte 

S - .. ? tcar' on soz mu ~ 

• • 1 ın,ııs 
vermış ınsan ara / 
bir sükünetle bu mün8~9' 

1191 

yı dinliyen Nccli, fJ 
~e 

ihtiyari gülümsedi. tJ, (1 
btl 5 

disinden beklenilen d 
söıü <!aha hab~ri "

1 ~ 
dakikada sôylerneılliŞ l 

·te 
idi ?.. Şimeli babası 

9
11 

· · ı·· ıca"$ ~ nesının utumsu:z: 1111 

{lsl' , 
rını, kılını kıpır r! 

(11$ 

lüzum görmed.en, ,ı 
rıı· 

gib1 dinliyor, ' t 

pencereden karanh~dııı 
kerak saadetini 

ni.ivordu. Hnkikntcfl .. ıı) 
do.ğmadan neler Jo$ v 

du'? . KardcJinin bD:~ 
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ır alil zabit var sen ona şekli etrafıı:da baıı tashih edi- l\1uhtclif talebe gnıplıııı ~Jattının inşaatı ihale dO):) a tnhkikntı ikmnl celil· -Samıun-Sıvas hattı 276ıncı hafif hıfıf ürperen denizin fısılhla· 

Yetini ver de ot~rsun. ~:~~.''0~1~1' ~ e~;"d ~:~r~I~· (;:; ara ·mda bozı nok tal n3'.:ır edild İ "'ek (izercdi r. Rn cii m leden ~~~;~:·~~v::·:::.:~~ur ;.~i~~ nm dinlemekle, .q.mlon ufka >toı; •~ .. b~c.s. okadar tabii bir bı·nı>va \'a;ı:i,·ct edil ece" i Y· • ihtihlflıırı çıkt:ğı \'C geçer.· ·· olnı,·ık {iz.ere tahkikııt hidtl\. c- silueılerl ve denize kırmızı akiıler ıau 11 "~ ~ "' L·sklidar · Kııdıküy trnm· şeme amclıyesine başlanmıştır. ki ı·f·ı a.ı ıkle dolu idi ki tek- zılı111şlır. Halbuki emir r.rliııce 1cnlı.: toplanan konı.rrcııin h . 11 · tı'ııllc ı·~,tcıl el ı'•'l·t·ıı·ı'l•'ll ,},"ırt K S h d bn uk remıeden .grubu seyretme e' 
11 h - Ya_\' atcınııı ın~aatı, en c ,ı ·' T" , " ayserl- ıvaı a.tıın a uy ı. ..,. ıç 'Yıidıraamadım. He- ilk ve son ıııesel-"si }Ok. 1 cpsi ı ı· · ı } -'-umlan ile uzak ve iAclvert 
'"C 

0 

f N k d \'u tııle1>e >ir ıgi a arc ı~rctiııi !!tin Fenni tetkikat ve in-,:ıat memurdan ikbi tc.:krar mc· bı'r faalı'yetle ralımlmaktacıır.Kay- u..-·· d fn lcalktını. Fakat bu mesele-si varc ır. ı e ·a ıır - ~ "' ,.. a .ı.ıc.ların ardından dQğan ayın 
c a g M . ııan emlaki v.ır:;a hepsine vaz' ı:-kat karan Yererek ınurnk- ~irkctinc ihale cdilmi~tir · Bu nıLıı·i)'Ctlerinc inde cdilmİ5· seri ile Sıvas arasında muazzam ~ 1 

ene o h t k · · engı'nde ve koyda gümilt pan · e me ÇJ : ıyet E>dıleceklir. Taptı hfarcsinı ı kat bir idare heyeti re~kil hattın mal~ime~(:ıgusco;; hıt[ta- lerdir. bir tünl'!I yapılmaktadır. Bu tünel 
.:d: Yok yok dedi, evvela bu emlake ait ka~ıfürı ı, ıkar- 1, 1 tılarım içmekle geçer. 
a• ıp f ctti!!.i ınn ıım( ur. l lalıer nl<lı· sındn gclet.:ck \'C ~ir_kct top ı;- • A 1 - el çok büyük olacaktır. Gelecek. - tll"lne lo e cndiyi alayım da ~ dığı Jınberi de tashihe muhtaç- j " • • ı:slct n.·rnr. mn en guz Bu güzel köyün goze 6 

!?' lcaıkarsm. tor . Bu kayıtfar vaklilc çıka· ~" """' güre •»ki ve yeni rağrn te>1 il d" i nı u tea hıp bir yerinde ve "hfi>iık Oni !.ey- ""' bu zaman(., tntı Sovasa bir nolrıa deha ılı ve edelim : 
d llillr dakika geçince arka· rılmış ve defterdarlığrı v~ril- culcbc lıirli~i jdarc heyeti dc:rhai iıı~aııta bu~lıyac:ıktır. kelinin ~ağ cephesine isahet vasıl olacaktır. Burada biç bir Rum otur-

•~' ••hatsız edilmiş yolcu- miştir • An mesele l.akkmda rd< ı c ;<Znhırilc nıuhtdil l lat biri lla~ler lın,mılım edon s>hada yapdnıakla olan Dahiliye v""111 mahalli V kule buranm yoliları••· 
11rırı l g~leıı tefgraf'nr ren-eclıizirdir: di11wi J~ı..:cıcJcn olmak uıcrc 1 A • • d d l b ı d mıyor. a de 1 • di 
'- dh lllın tıları işitildi, tah· Atiııa 27(fos)- Vur.mı baş- talebe ~cıııiyetkri munılıhıı;;- n yeııi ş l .aııkası uımııı.ı ıııen.e7.ı l arelcr mü ür ii~ü. e e iye- kötklerinl iegal e n er ttm 
'4l o ı ''\ v · ı ar iki tıırfrnn lı:ı--,Iİ\.'ac::ık ve Tiı) rıt b , · · t da y · d lar 
L Şenıe üstünde adım· rcki i ıv • cııızc os p:ız • J ı 1' k ı ı bin:!s111111 m ı <" :ıt:ı ın~"l'I 1 ' ı~rin faaliyetine dair güzel bir mübadil olarak unanıstan 1 ~~ rehberlik eden deynek ksi gfınü;nuhakk:ık surette ital .ırkı! Httguıı ır ·a<. a top ıın:ı- fnkiıltc,;iııe munkhi olacakLır. sfırattc ilcrilcmcktedır. Dal.ili albüm tabetmektedir. Yakında \'C verlerinde Yanyadan gelmlf 
'4lıttrd1 d '-'a tankıle Avnıpa~·a lı:ıreket ca un ır. Diı,.cr h~ıın hil:\harc ) aı)ıla- f " ,

0

r Pu· 
lr ıı uyuldu. ı ~ - o elektrik ve su, kalorifer, tele on tevzi ed:lr.cektir. vatanda•lanmız oturu) . ,,ef ediyor. Yııııaıı h:ışvekili Tıır- Bu ivtirna i: i tıırn,111 da ı r "' b 

hıL ~r, bir ana şdkatile kı·vcden saltanat pasapc:rt.h·l. cıı' ır. telleri, vaııhlatör tesisat \'C • lkıısat vekaleti mukavele rada, bittahl, ııe mavi· "}-aıt 
.. ıtdı ~ arnlnrmdcl-..i ihtilMın halli C ... kii<lar-kı.ıklı hntti geçen ı ·ı • ı d b k var 

\'c gırn yeri elite süpürdü kaçmış olaıı rııııılar meselc~ıııde tefriş:?tı i'mıa c::ıı nıeMe r. ve tekik dairesi Ankarada Belvu renk ne o yabancı ayra . 
.. ab· ~tır ağır zavallı alil Yunan nokta; nnıarmı l ·m• ı için J'ırknm" tıt '""''"""' u cu m n ~ 20 li m hn,.lat ynp· Mimari noklai nazanndan yalnız, ne yazık kt o ıııdenkr. ı 
.. ıt ı ·

1 

•: k ı·ı ı ti 'l tııı·t PalAsa nekletmi .. lir. Orada ifav. ı etli b ~c 
1 

oturttu. Dönüp ~ıkar- Cemiyeti Akvam iUzun.ııua rica ı.:tınclcrindcn ileri gel- mı~tır · ı .\ ;ı 1 ma lı la ' ço'{ kıymetli tir t:ser olan bu :ı daima yadettirecek kuV't' ır 

'
tı, bir çocuk gu··ıu-,u·· ı·Je müdafaaya karar vermiştir. d' . 1 1 k 1 knr,ı hı.;-..: :-t;ııctlcri ıılııııık mıılıl"'şeın bina ~.imdiye kadar vaıır~ edecektir. Devletlerle ti· k l 

y tt't"ı ıın nşı mıı ·tal ır. • bergüzar a mıt: b k B . ltaJya sefiri M. arlotta uııaıı tn..;;;, nımndan hah-.clliliyor. Anı :ır,ıda y;ıpılıııı~ olan bina- caret mukaveleleri akllne me-aiijh a tı. u tertemız lıükı·ıındiniıı 1talyad:m geçcrl,eıı - A- - Ruıncal j(. dı 
lif ayakta d Alı• ı•kt S f H 1 Jarııı en i' iıul 'c el' san,ııtka· mur ı:ıuh telıt heyet tc Haricye h 

1 
nuz a n olan urmıya razı M. Verı iz!'IC!:ıt Jıust ~i !:i: s w. 1 ft ~u~ guuncu !lrıı ·~ Sa i e inıyorsu . Çek~ mükifah idi. O, . gonlar t:lhsi• edeceğini, Yunan } U U J U U 1 ranesi oı! lrdihııektedir. hine mdan oraya nakletmlılir. rumca konuıuyor, erk•k, o dille 

Q 1 ı dıkten sonra, sırtı san- J~ariciyerıazırıııa tehliR"etmişiir. a_za an - . - Birııım·ı sol ceplıesir:c tcsıdlıt Badema müzakerat orada cere- CC\'IP veriyor. 

}'::,enin a~kahğ~n~ sığmı • ııı A11J1~[a~t 2ı~:ıpaıı~:.ı~~~.:~ ~!~ 11 Bugün Zonguldağa Borsada tahkikat üzeri· el1 t>ıı T~ş:ıaııın bııluııduğıı :ıda yan ~decekıir. Ufak çocukların tombul _ve 
4

- onıuzıarı ıkı taraftan . . ı· d ı ne ~Lepeba.'_'ılnda bır· kah- da .. se: reııı:ınetincc i~tinılilk ~di- .. Bir Amerikan orupu tütün ufak elleri hile bir blrl<'rlne '4l~Q b . -.. .. _ •..:?lllkİ zıyctretınclen "SOl'rR ev- gi İJOf ar . e 
ılı '! U genış gogus)u · - t ..ı • l le · ·ı A ı . ., ... ı la'ııııt" te"fİ .aıııt almak ı·r·ın ı'nh·ısar idare- sallandır.ı zaman: 1 c b k fı'k Ru-ştu- n. mıılnkıı 111 llCılCC· vede top aııını~lar r; }'('il ll:ı.ur.. •• • • - " ı:; a t B ;\lcmlckctiıı nıulıtclif )"Cr-
b· llll. oynu tam . 'f ı i kwı iıı:1r edildiği Z'ınaıı ~cııi sine miiracaııt elmlılir. - Gel 1 ır sıhhat' b'ld. k siı:i Gazı Hz. ııe şı '

1 ıen, ı.· l··rı·ıı(I" t1·tl\·ı·k,·1t v,·111.·ı··a'· Speku"lasyoıı yapan Lava h ini duymı-
b' 

1 

ı ıren ırmızı • ı fi " .... '"' J ~ "' • ·
11 ba:ık:ı biıı:ısı Aııkıır:ııı::ı hemen Grup her sene inhisar idare· Hecesinin a eng n ır rcnkl b k l met P~. 1 Jz. ııc de tC gra. :ı 1 \' ı· .k 1. • l 1 l kı <l b 

1.-. e a ır anmıştı. ~ 0 
an 1 1 ·that ı\nnıı~yonu oyuncu an ıa c n a orsa tıeı· t ... ı·.· fıııd". ıı hlıtuıı ilıti"nnıile d 1 l I '- -ı-1\ırn b·ı· arzetıuiştir. I f d b " x sin en t O mı yon ira ıı. lu un yorsunuı. 1 ı ır na ı b · ·hr :nalan btıg-iiıı !'Cyahatlcrinc komiser iği tara ın an aş· · t ·ı f d A _ EJ.a., Eli! eliyorlar. 

l c si h 
81 

ır 1 ıyaç Mfıl5kat ın:kkmd•: bir ~e) görii!cbilccck bir \1:ızıyc ı t ısap alacağmı bıbirmekıe ir. me· a 
"•nd!a. gözlük 'takmıştı. b·ı 1 t h, ':'lıyacnkl.ı rdır. ,' .:yahntc i.-· lıyan tahkikat devam et· C'l"c~·ı,,-tı'r. d Geçen cün genç bir kızca· 
"'" -v '· ka ı o ·ı :11111' ır d So d ' ' rıkalı orupla inhisar i aresl o I d .L ısıne k d b kt ogrcıııııe" ·' ' Y • tirak edenler :Xkhmet Yıchhi, ınekte ir. n 2aman!ar a 0 ğıtın ıeen"•--ınde bu un ~· ~ .. ,..... . . yu ar an a ı- j Saf.ıy· "\. J>,•n, .. be'-',"•.·,,atıııd:ı: • .\ııkara l nı:ıı."ıtı J larbiyc b 1 'l"r ._.!Alı 
g ... ıç ... 

1

' "•''' J" 1 · h 1 T "rasında esa~ ili ari e itı ıu le lan ı. ın uz ıc· ·ı.ı · .. ı Bekir \ 'e ıbi, Xunıllnh f•, ... .ır, ava oyuncu arının epe- G · ... ·• M b nda bile onıııu 'lp L un ırpı" 1 
goz ! _ Miilfı~ :ıt lı:ıkkı.ııda 1 i.r idare i, fa: rikal;1rııı üııiiııı· az:- ezar 8fl hill.....ı ~;:,.r~~larınm seri vuruşlarını Raif Necdet, .\lııhtnr, Sal:\· başmda Kanunu es.asi ve hasıl olmuıtur. 
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lisandı. Bu ~irin sa l9' 
... v u 0-, 1 1·,,·cın""l Vczıyettc hır f 
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1
• 1 ıu·r ııc\·ı:"lı'nı n•kzetnıc!< ~ 
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0

rdun1 sey 
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l '-'' • lwddin Be\ lcrdir. Jlc\ et ıdo~~ Şule kırntanelerinde içtima ·"" • ~ik:ıgo Tribün gıze - ı Yunanın 
Gen,.t· · tebcddııl oiup olmadığı lıari- • · · ta :r. \'ttrııııd:ıdır. Uu heykelin ge:.en Türk ruıgir ar, 

1. ..- ı k t b b 1 ı 1 > 1 ·lı\ l Zoııı•tıltl·tl'l-·t d k 1 t ki t""'İ muhbirlerinden M r • f 1 k hrın1 çeken ~ırk • anca o uz e;; ci~·c \ekili H. in ceva ınd:lil rm aı <. ı gı • < , ~ 'h' e er~ · muame e yap ı arı '"' herkesten aza a Y
aqJ k ' 1 D tren ı attıra vak111 \'c lıfıkiın - n t · a·ıt olan .J •• 

1 
.. 1\. tı\j Yaranda adar görü- sonra anlaşılacaktır cevabını gidcı.::el-:, birknı,: giin krıltlı .... hrıber alınmıştır. ün Bor- ~ ~arry "uc gazc esme bu mübadil vaıanuat ann utS 

Yordu Ô ·· ·· f t,·ııı. ··011rıı. ~ ır·ı._ı·ı·· Kıırntleııiı h bir ııo: ıara dıkilınesi düşünül· lwsu~i bir ta ... ·yare ile istanbula rk rl Rum~a}'t }'İl.}· • mrunun en e • ' verdi. ~ -' • '"' ~a kapalı olduğu jçiu ava " zından tü çe ye ne · 
k 

1 

devrin da böyle ebedi v., ;'>-el ten öyle aolaşı hyo•· şalı ilin ıl eki ,cJıi rlcri dol"'"· oyuncu !arının uı ua ıntı! e yap· md.leJ ir · gd mlştir. mı ııhp etrafa yaymalı8tt1 
" ırk gece içinde ·yao:amak kı dünkü ınül:i:ıtta mü7.akc- cııl..tır. Hu lı:ı rnlideki ~eralı:ıc " ı\losko\•a sefirimiz liiiseyiıı da Türı. .... konu· 
o h " ı · b · malan ihtimaline karşı üç r Dün istasyon ..,,.. 

r azin bir şeydi. reye kapı aça nlece" :ızı Lıç hafta sürecektir. Buradan Rngıp B. birkaç rfıııc kadar - • ] l raa gel· 
Bu 1. b tf'klifat .serdoiunınu:ltur . Bn Borsa memuru mezkur kı- . 

1 
, ı· L ADLiYEDE §&n iki yer l yavruya dı a ıll b genç u :ı\·dcr edecek uJ:ın he\ et Aıık.mıd.uı şelıriın11.c ere rcer: ır. zaman r ie · er, u ' iı teklifııt bugün tef kik ol~ıı.::- J ratanelerde kontrolda bu- dtğim zaman' uzun .. sa~ış göğüslü kahraman iL co.ktır. _J' r\lıırnıara lıa\'i~:ısıııa ~iUt.:· lunmuşlardır. liiiscyin Rnp,ıp B. buradan k hasretini çektiğim bir sevgıh~e 

b·ı~atfla~ dünyanın en acı - -=... ~- cck.ti_r. ___ ,.. dC'ğrııca Mcskovaya gidecc;.tir. Pla/\ 'K seçer en tesadüf ctmit gibi oldum.Dotu,· 
' <ıcıa ·ı 1 ı y Jıl - - Badema Borsanın tatil Türk-Rus ticaret mıı:ıhcdesiniıı d d ğııınu 

bcrabc sını. tcmsı etmeı( e unan ar Sarraflar (.,;1·11lo.rı·nde hava oyuncula- nün nekadarrumca uy u af 
r a d b' .-. 111ı··ız·" ı,·.•rcsiıı•-' Mo::.kovada baş· h tar ın· dı.ı·· . ynı zaman a gene ş· d. d t ha"'·de mı· ... ~ Türk vatanının er 

nyan ım ı e e ı rının toplandıkları y.e.rıerin ı . t Gramoroncunıın para-"'"rı,. bın. en vah.şi, en iğ- aııacaı-. ır. fı dakl mübadıllere yalvarayım~· " ._. b 1 d 1 -- polis ye Boma memurları l l de ıc:•-
(',. 1 ır cinayetinin de • aş a l ar • İ ı;tanbulda :ıçıl:tcacak her- sını mı ça mış ar Ne kendllettne ne Y 'Y -..n ı d ı ... Borsa tarafından kon- tarttfıııdan daimi surette · wnına 
hu ' e illeridirler. ÇünkU lıer nıckıcbinin tahmatname" Sirk cide ıır•mofoncu Papa d"diklcrl çocuklarm •• -~. 
-. llıiibarek sakatlar ·u·ser" Bir Atina gazetesinde trol edı.lecekler kontrol edilmesi takarrür Jktıs1t \•eka· Jeti tarafıııda•ı tetkiki 1 d·ı· . yaklflYOI 
·· '" Ef.vı· flllik satııı almak ba ıaııe- y 1-un ı ını ıscttn,·.. 1 k ..:.k.nle . Ald ğ l A J .:ncz.e ...., 
Utd .. on arında yabancı çı an m~ .... Şimdİ)'C J,adar arraflıınn etnıiştır. 1 ınıız ma u- ınüte:ı.kıp <1}ni tıılıınatname sile meştıııl ederek 3,500 lirası- ınlar ~ 

u mata nazaran bir kaç hava " s3nma:; ·· · llıtn·'arda vazife almış Er- Yuıı:ın haridyc:;ine imls·ıbı k:ırnbiyo Ye cı.:ncbi mılrndıı Mıarjf Yek~letmce tasdik cdi-
111 

aşırm:ıkl:ı mazııııııen izak Ye _./_ .. 

raf 
1

' Rum doktorlar ta- He maruf ''i\Jc,..ajc Datcn,, ~n· ile tall\'ihlt murımrlcleri hiç oyuncusu yakında tecziye lece:,, ıııfıtcııkibcı! mektebin Vahan isimlerinde iki kişi, dü ı ' ;.t'. -~! 
il, '~dan hain bir kastla zetcsi mulındcle mii7."keresi· hir konfroln tıtbi del';i!ıli. edileceklerdir. resmi küşad• y.ıpilacAkhr. adliı·eye verihni,lcrdir. 

b lı hale konmuşlardır. nin iııkıt·ıı miiııa~cht:Lilc ) ;tZ· Yeni hor,.:a kaıı'unu İl\! 1 Ab d B l\\ckteµ ftıil·:ız cdılcc.ck ola.n iki nrkad:ı~taıı birinin plfık -nmele ~-u··~u,.meıı· 1 °u zuı h ı · ı ı ı k. hsan i in · t atı... mü cpimiz çocuk- <lığı nr ına \•l cc c diyor ·ı: fütrr:ıflar da bor:'anın ı,uııcro- bina füyoğlund:ı. kiralııııınış ır. reçerc:< <.lfıklıfııı s:ılıibini liıfa -..ıı~a b·· - f ) ·ı · En·dki ıriın ~chrimizc gelen 
anlat utun ne. i ı arı e 'furkıyenin bö) le bir ha- Ju ,;ılcına alınmı~tır. Sarrnflcır da ,., • « 30 ıı Ağustos tayyare tuttııc,11 sırada, diğeriııiıı parnyı _. - ·b· llıalı 1 k ı ı . . . d 11,cısat \ cUlcti nıiiı;te:::m llı- . . D k b. eler gı 1 ili " ' on arın a p en· rekettcn ıçtıııap e ilnıc:-ini borsayn ı,uydcdilcccklcr \ e bnyr. ınıııda ):?J'ıl:ıc:ık ıııernS;mıı çalnıağ.ı davrandığı iddia oloı:· iğer a ın . ıarın iç· b·ı 1. . ,_ 1 f . ~ i 1 . d f san Abidin B. cliin Pcndiktc- k' . 

1 1
. hızmct ın ı eme ıyız. amir uu unan men a:ıtmc nt!,· kcndilcnne re~m >ırcr c. tc.:ı·,·ı·t ı'rin ı:olordu kuınaııd:uı· 111aktadır. Talı ·ıkat, derm eş - emperya ızme k d· 

;, 
ki h:ı) tart hııkccriyolojihnnc- u .. l t ır 

men 'J'tirk hiik,lmetinin iııkı· ter \'Crilecektir. SarrnrJar mııa- l lıi·ı Jlc T:ıyyarc ccıniyc.ti ITI LŞ· tirıliyor. edı·yo:r• denime e 
ye giden~k bnzt tcckikatta .. _ _ - --- ~ 

ta teşı.:bbiisiiııli lil:crinc alma· ınclclcrini re:--ml Ye koçanlı bnluıımu~tur. terckeıı l>ir porogrnm Jı:ızırlıya- frankfortt:ı copl:ınıın en~· 
sından mtırecs:,iriz. Türkler, dcfccrc kaydederek miiştcri· -epo-~- Baruf jc.inde . 

1 
htarları ccmı-

c:ıkl:ırdır. y pcrynlıznı ıı C) 
11 f" ı_ • f \. i tnn n ı ]erine bir bordro vureccklcr- H k l b . . 1-ongrresindc geçe \-al{ k k b manlcsn ' J un 111 ... ı :ın aş· • Ve a et ŞU e Bu programın eıı mühim yctının h. .. l .. ına ve i rit mak Iıu'u'"'"ı"k' arzusunu ılir. ılhm ..... ,ı1. ıı .. •nrctıe müdtiru ıı""" ısıauıını ""uma • 3 • İrtişa tahkikatı ;,,,ir.akcreıcrı "rcıkı guıı ıu· 

A tahrnatnamesi ne anl,ımı~, ne de takdır et· ihtik<lra mcyd:m \·eri l mi ye- ı inci . uhe t"Y\. renin :ıtkonma merasimi Barut işinde irti~ tahkikatının la a ctmişt.lk. . r....,nlJort "'l'l~ar 2 1 1· ccktir. 1 J. vekt\lctl • " 't.tb · ı b•tt•v• . tık " T ın ı· "' ,, ..... 11 a, 8 ( Vakit)- cra mi~lcr< ır. esası ı arı e ı ıgmı yazmış . aymı ,, dl 
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Fransız kabinesini Briyan teşkil 

( (Çoırçil) in 
hatm.ratm · 

Puv nkareye hücum! 

Radikal sosyalistler bir beyanname 
neşrettiler 

fngllterede ihtilaflar Yoni kabine azasına dair tahminler 
Pariıı, 27 (A.A.) - M. Domerg M. Rriyandı davet etmit ve 

mumaileyh saat 18,45 te Ellze sarayına gelmittir. Reislcümhur 
M. Brtandı yeni kabinenin teşkiline memur etmiftlr. M. Briand 
teklif 1 kabul etmiş ve gazetecilere tqebbüslerine yarın sabah bq
lıya~mı söylemiştir. Veni kabinenin sureti teşekkülüne dair tik 
malünıat ynrm sabah alınabilecektir. 

Kıirzon, lıadisataı sathı z'i-:m·inde dola~jlrdı. 
Onun elinden ,l)l'i, fena. bir iş gel11ıe:=-di 

-27-
Lord Kürzon , takip ettiği 

hattı harekette lıaklı idi. Kendisi 

Hariciye nezaretinin telkini ile 

ihtiyatlı \'C tesirsiz bir yol tut

muştu • Kürzon , Yunanlılar 

lehine, gerek şahsi, gerek milli 

bir tanhlıütte bulunmuş ve Yunan

lıf ar lehinde herhangi muhetaralı 

harekette bulunmağı d~c1inme

mıştl. Lor\ Kürzonun kusurla

rından biri , onun bir davayı 

teçih etmeğl Eevmesl ve o dava 

dudüklarından dökülmesini mü

teakip onn hırşı lıer alakayı 

za; i etmesidir. 

Knrı.on, Yunani~tana acıyor, 

onun halini §ayanı telchhüf bu

lu; er, Kür'l.On Türkklerden nef

ret ediyor, onların büyüyen 

kuvvetlerind~n end e ediyordu. 

F ran•ızlnrın Yunanlılara karşı 

taahhütlerini unutmaları, sonra 

bununla kalmıyarak bütün f:ik

letlerinl Türklerin lehinde kul

lananmnlnrı onun nauınnda çok 

fena hareketlerdi. F okat Kür

zon, herhangi manasile lıakikt 

bir harekette bulunmaktan çok 

uzaktı. Filiyat itibarile, Kürzon 

hiç bir zaman hadi alın sathın
dan uzaklaşmamı;tır. 

Y elnız Kürı.on diplomatik 

rnulakatları iyi idare ederdi. 

Beltgetten de mahrum d~ı!di. 

Mcuela Kürzon: Yunanisantan 

bıı;.weklli G"narise «Anııdoluyu 

derhal tahliye edinlz. Yoksa 

İngiliz donanmım derhal Pireyi 

abluka eder» diyemedi. Sonr.ı 

rnerelıı. Fran .. ızlnra bu meselede 

dalın dostana hareket ediniz, 

yoksa derhal A\TUpa tılerile 

alakamm keser Ren havc.llsin

dekl oskerlerimlzl geri alırız, 

diycmemitlir. 

Kiinon bu hattı hareketlerden 

birinlde takip etmedi~l için mua. 

haze olunamaz. Çonkü kendisi 

hiç bir va~it bu vadide iyi veya 

fena .bir İ§ yapmamıştır. 

Başvekil ( Loyif Corç ) ise 

b~kn idi. Kendisi Yunanlıların 

muvaffak olmc.sım lıtiyordu. 

Sonrn kendisi muannit ve de

vamlı faaliyetin timsali idi. Onun 

bu kadar ileri gittiği halde, mu

kadderatı eline almama ı tayanı 

hayretti. Bu itten sıyrılmak için 

fırsat elvermişti. Temerküz ka

binesini tejkil eden kuvvetler 

c:ıiınckte idi. 

MuhafazakArlara ait teşkilatın 

müdürleri onu tanımak istemi· 
yorlard;. 

Loyit Corcun taraf tarları, 

köklerinden çıkarılmıı, vazolara 

bmulmuş, çiçekler gibi idiler. 

Loylt Corç, harp yUz.üudeıı, 

bütün fırkalara ~o~muı, her 

kesin dostluğunu istemişti, Fakat 

diimen h!la onun elinde idi. 

Ke::ıdisi, her lngilız kulübesinde 

tanılnn büyük Loyit Corçtu. 

Rlyn"eti alımdaki hükOmcli, bir 

i~lıfa ile de.,·irmek, henüz onun 

c:lınde idi. Loyit Corc: 

c Y n Türkiye ve Yunanistan 

h3kkındn canlı bir siyaset takip 

eder, yahut giderim » diyecek 

Lir \''17.iyeUc idi. 

Halbuki Loyit Corç, sonderecc 

bitap idi. Günün bütün işleri 

onun sırtına yüklenmişti. Ker.di~l 

bir taraftan Cenveda Bol~evlk

lerle müzakere ediyor \e onlar 

tarafından aldatılıyordu. 

Netice sıfır olmuş, V enlze

losu diişüren Connris, Londraya 

vuku bulan son seyahatinden 

ektiğini biçmek üzere a\'det 

etmişti. Bu t:ırada Lort Kün.ona 

ıu muhtrayı göndermiştir. 

Lort Kürzona 
Nisan 26-1922 

Ben de sizin gtbt ceneve işile 

çok alakadarım. Çokle.n beri 

Alamanlarla Rusların müşterek 

bir da·ıa takip etmeleri tehli
kesinden endişe ediyor ve umumi 

nutuklanmda buna işaret etmiş 

bulunuyorum. Böyle fena bir 

hcrekete mani olmak yahut onu 

tadil veya tehir için düşündii

ğüm tedbir, Fransanın emniyetini 

ka7.ımmnk , bunu lemin ettikten 

sonra mütekabil muavenet ve 

müsalemet için fngilıcre Fransa, 

ve Almanya arasında bir anlaşma 

\IÜcuda getirerek Alm11nya, 

F rımsa ve İngiltere ile atisin in 

parJıık olduğunu ihsas etmek, 

yalnız Soviyetlerle iş görmeğe 

teşebbüs· eıti~l takdirde bunu 

z.ayi edeceğini anlatmaktır. Bu 

siyasetin esası, Fran!aya , her 

teca .. ·üze karşı yardım temin 

:..tmcktir. 

Bu esas üzere Fransanın 

itimadını kazanmak ve İngiltere 

ile Frıınsamn Almanya ile mll

nasebatını ıslah etmek müm· 

kündür. Bu lcmenniyat bir az 

hayali görünse de bunların tav-

Londra, 2S (A. A) - Paristen Ocyilmeyle bildirild ·ğ!ne 
göre miistekbel kabinede M. Briandın eher rüfekesı Poenkar 
kabinesi aıasından terekküp edecektir. Yeni kabineye başlıca 
sosyalist rües ı.:mdan bazilerinin iştiraki kabineye daha büyUk bir 

istikrar temin edecektir. 
Parls, 27 (A.A.) - Gazeteler umumiyetle radikallerin yeni 

kabineye dahil olacakları mütaleasındadır. Müşkülat dahiliye nazır
lığına kimin geleceğin<ledir. Radikaller bu nezareti istemekte, mu
tediller ise M. T ardioyu muhafaza hususunda ısrar eylemektedırler. 

Pari6, 2'i (A. A) Sosyalist grupu sabık hüktlmet aleyhinde 
ton derece §iddeth bir takrir kabul etmiştir. 

Paris, 27 (A.A.) - Radtkal sosyalist fırkası bir b~yanname 
neşrelmiştlr. Bu beyannamede M. Poankaranın iadei afiyeti hak· 
kında temenniyat izhar edilmekte ve meclisin teşrii mesaisini ikmal 
etmesine mani olan tııtil emirnameslnin ısdarı tarzına kar~ı protesto 
edilerek ancak demokrasi ve laiklik prensiplerine uygun bir siyaset 
takip edecek olan bir hükiimete beyanı illmat edilecc~l beyan 

l lunmaktadır. - -
F ransada komünistlere karşı açılan cidal 
Paris, 27 (A.A.)- Gizli bir komünist matbaasında ta

harrlyat icra edilerek müdürlı tevkif olunmuştur. 
i\lnrsilyn, 28 (A.A.)- Dir çok komünist mahafillnde ta

harriya.t icrn edilmiştir. ı ağustos nlimayişlerinin tertibine 
ait bir takım enak mus:ıderc edilmişti. 

Pııris, 27 (A:.A)- Lil \'e Üon şehirlerinin koıniiniı:t mc
hafilinde hir takım tuharriyac icra edilmiştir. Bir çok vcs:ıik 
rnusadcrc olunmuş ye Lildc iki kişi tevkif edilmiştir. Diğer 
tevkif miizckkerclerinin htikınli taalllık ettiği eşhas ecnebi 
memleketlere firar etmiş okluğundan icra edilememiştir. 

Paris, 27 (A.A.)- Te\"ldfhanedc bulunan komiiııistler 
tevkiflerini adliye nıızırı nezdinde prote~to etmişler ve hft
kirnin davetine icabetten istinkil.i cylemi,lerdir. 

Y ung planı ve İngilizler 
Londra, 27 (A.A) - ~J. Snovdeo avam kamarasında 

hükl)metin Yung phlnının kabulü için bir taahhüt aluna 
girmemiş oldugunu beyan etmiş ve dcmi~tir ki: '· lngiltt:re 
hlikuıneti, tcdiyat için bir mikyus yapılnıaHna itlra:t. etml
ycccktir. Fakat biz hukukumuın muhafaza edeceğiz. lnıı;il
tl!re tarnfından yapılmış olan foduk<lrlıldarın k<lakArlığın son 
haddi oldugunu söylediğim zaman blitlin hı.ikuınetin fikir 
Ye noktni nazarına tcrcümıın olduğumu zannederim. 

Harp esirleri konferansında 
CcneYre, 27 (A.A)- 32 heyet harp c. irlcrine ait mu

kayelclcri imza etmiştir. 

Lozaı1ıı1 yıl clö-.. .. .. Sabık kıral 
111111111 n1uııasc --

}Jetile 
zihl, bunlıırın ne suretle ameli - - --

Tarassut ediliyor 
Deyli Telgrafın Bombay· 

dan aldığı ıntıll)mata göre 

Kabil cmiri l labil>ullah, Ama

mıllah hanın hareketlcdni 

tarassut için ltnlpya bir me

mur "Öndcrmi~tir. 

bir mahiyet ihraz edeceklerinin Meclis rei!imizln ve 
Başvekilimlzin gençlere 

tefrlhi mümkündür. 

Halbuki ba~vekil tamamlle 

nyrı bir hattı hareket mkip et

ml~tir. Hariciyenin bu hattı 

harkeli tesbit hususunda pek faal 

olmadı~ anlatılıyor. Ba~vekllin 

hedefi, Moskova idi. Onun ar· 

zusu fngtlterenln Bolşeviklerle 

en sıkı mlinasebatı temin etmek, 

Avrupaya karıı onların hamisi 

olmaktır. 

Ben ise bunda lngiltcreye 

hiç bir menfaat görmüyordum. 

( Bitmedi) 

Ekmek ve Francala 
&atlan 

cevabı 
Lozan sulhünün yıl dönümü 

münasebetlle Hukuk talebe ce
miyeti tarafından Meclis reisi
mize ve Başvektlimize çekilen 
telgraflara şu cevaplar gelmiştir : 

Lozan muahedeı;lnin yıl dö

nümü müna ebetile izhar olunan 

BAmimi hi~siyata teşekkür eder 
ve mlllctimizin saadet ve genç
lerimizin muvaffakiyeılerini te
menni ederim efendim. 

Büyük Millet Mecllol relaı 

Kazım 

Darülfünun gençlerinin Lo
zan yıl dönümü münasebetile 
izhar ettikleri kıymetli ve sami
mi duygulardan çok müte
hassis oldum, teşekkür ve 
muhabbetlerimln kendilerine ib-
la~ını rica ederim efendim. 

Bı:ııvekll 

İ5met 

Şelıremanelinden: Mnhı ha

lin otuzuncu salı gilniinden 
itibaren Ekmeğe r 7 kuruş 
ye iırncnlava yirmi iki ku-

ruş yi rıni para aza mt flac lı(ı:-._K•a•r•i_m_e•k•t•u•b_u_.J.; 
vazedilditti il:\n olunur. 

1lyatro ve oluemaıar ı 

BCiikta, parktnki tiyatroda 
29 temmuz paurtcsl günü 

akşamı [inkılap Uyatro u ltemııil· 
leri 1 Üçüzler 1 vodvil Jp,.rde 

Zayi 
Tıp fnkültcsiııdcn aldığım 

hli\ iyet Yarakasıııı kaybet· 
tim. Yenbini nlacıığımdan 

eskisinin hiikmii yoktur. 
Tıp rakültcalodcn: 

h 

Divan alide 
Öniimüzdekı per~cınbc giiııii 

Di\'ani 1\lidc .i\lnhmut i\luhtar 

Pa -:anın muhakcnıc~inc dt:vnm 
~ l 

edilecektir. 
Bu davada paşanın ,·ekil

Jcri miinını zmmtn me clcsini 

iddi :ı etnıcktekrdir. 

1 lalbuki mürnr zamanı 

kastedect:k bir çok sebepler 

olduğnu, huni cırdan birisinin 

paşanın huradn bulnnma) ışı 

teşkil ettiğ söyleniyor. 

------
Aleni tesekkiir 

~ 

- - . 328 Vufı 
ŞEVKİ 8. TEMSi LLERI ZAYİ - Nü( us teskeremi zayi 

Küçük oğlum Rıfatın 

duçar olduğu ağır şekilde 

tifo hastalığının teşhis ve 

tedavisinde gösterdiği f ev
ka1ade hazakat ve intina

dan dolayı Samatyada te

babet icra eden Hristaki 

Beye aleni teşekkürlerimin 

iblağına muhterem gazete

nezin tavassutunu rica e-

Şahzadebaıi Millet tiyatrosunda c:!iın. Y cnis\nl ıılacağımdan dolnyı 
( Bu akııım ) komedi 4 ~rJe. ıe~gi~inin hükmü yoktur. 
Sinemada: •13,. ler eseri Ciınlı:elli Küçükayasofyada camcı 6olcagında 
Amerikan dıranu. Kanto. dans 10 No. hanede ıalcin F atına binli 

\'aryeıe. Ahmet 
derim. Üsl..iıd.ır sulh hfüml 

Mahir . 
ŞS Kili 

Bir yılan 
Bir battaniye yuttu 
Amerikanın Sinsinati hay

vanat bahçe~inde bir boa 
yılanı kendisine Yerilen kuş-

1an yerken muhafızlardan 
birine ait olan bi:- a!lkeri 
battaniyeyi de yutmuştur . 
;\Juhafızlar battaniyeyi kur
tarmak için çalışını~larsa da 
muvaffak ulamarnışlnrdır . 
I~vvel:l ucu çengelli uzun 
bir demir parçası bomun 
içine !'aplanılarak on kişi 

hunu çıkarmak için uğrnşmış, 
bu tedbir bir fayda verme
diğinden, yilann bir galon 
ynğ lçirilmi~, faknt bu da 
bir netice \'errncıni~tir. Yılan 

battaniyeyi yuttuğundan do
layı ıstırap içindedir. 

f stanbul yanş ve ıslah encümeni Riyasetindeb! 

At yanşlan 
2 Ağustos Cuma giiniJ 

Veli Ef eı1dida saat 14,30 d~ 
)raıJıla cal{tır. 

Hususi Trenler: 
Sirkeciden Veli Efendiye: 12-13,20-13,40-14,05 

Veli Efendiden Sirkeciye: 17-17,29-18-19 ti 
Otobüsler ve her nevi vesait Yedikuleden Ve 

Efendiye işleyecektir. Koşuların intizamı ve halkı 
istirahatı temin edilmiştir. 

Duhuliye·Mevkii mahsus 200, Birinci 1~ 
•ikinci 55, üçüncü 30 kuruşt 

Büfe bahsi müşterek 
Hayvanatın kaydı Sipahi Ocağında yarıştan c~ 

velki 30 Temmuz Salı akşamına kadar. 

Kola (amidon) gaz, benıi~ 
Romanyaya seyahat 

Hukuk talebe cemiyeti riya- hurda kurşun V0 jilet 
.~tinden: Romanyaya lıir sc- mübayaası 
yahat tertip edilmiştir. işti- Tütür. inhisarı umum müdürlüğünde~ 
nık şeraiti pek müsaittir. ~ 
Gitmek istiyenlerin Talebe idare içiü 200 çuval Kola ( aınidon ) 300 teneke 

3,500 kilo gaz, 600 kilo Sabun, 1,000 kilo 1ıurda kurşun 10 
birliğinde ~uat 1-2 anısında 

allet Jilet ile 200 kilo Banka kalayı pazarlık suretile ırıii: 
i\luhittin beye mllracaııtları. ••••••••••• .. "-'•••c•••••~ edilecektir. itaya talip olanların 2-8-929 cumartesi gür.i'l 

: 'Daima yalnız : 10,30 da galatada mübayan komisyonunda bulunmaları. 

.. = - K o o A K :: İstanbul icra dairesi yedlncl icra memurluğund~ 
• ~yoğlunda Asmalı Mescitte Ofü·o P~uajinda Roznuvar bnnndo _)! 

• • ıken elye\m iknmctgahı meçhul bulunan Dimilrl Vayenbaom Elet: 
:f oto~raf makina •: lzidor Koresi Efrndi vekili Beıısiyoıı Efendinin ikinci tı' ! larilc filmile "" : nıahkenıesınde Beyoğiuııda Asmalı mescitte Olivo pasajiııdıt 
.•. rini kullanmak eı•. 13-15 numaralı mecur hakkındaki aktiıı feshine ve nıec11 

tahliyesiııe ve müterakim bedelati icareııiıı mesarifi muıııt~ 
: mcnf aatiniz ica- : faiz ücrdi vekaletle tahsiliııi nal ık istihsal eylediği 1s-r 
: bahndandır : tarih \'e 105 mıımralı ilSm berayi infaz dairemize tevdi ı:ıl 1" 
: Al:lminiit foto~raflar için : namınıza fastir !: ılınan \'e bilriza ifayi vecibeye daveti ınütetll 
• • ihbarname ik:mıetğahınızm ınechuliycti hasebile tebliğ olun:uııJ 
i Minoferos : ilauen tebliğat icrn~ına karar veilıniştir. 0 : K •ti· . k il . i . Tarihi ilfınd:ın itibren nihayet bir :ıy zarfında 9~9 - J 
: ar (.ll llll u anı mz • tıcaret mıınarasilc daireye biluıüracaa bilrizn muamelei kanıt~ 
• Her yerde Satılır : nin icrasıııa nm olmadığuıız ve ya tetıiri icrayi ınuciP ••••••••e•• .. ••o•••••••• ·~ .b 1 d'Y' . . . • J1' 

1. b 1 hı. . ,. , b' . . veı;~ :a ı r~z.ye.y .eme ııpııız t~kdırae ve rr.asarifi ınulıai<t 
sfan u ma 11:cmeı as.ı9e ınncı tedıye etıncdıgınız taktırdc gıyabınızda icraya devamla uıua.ıf. 

ticarel dairesinden: Mahkemece kanuniyeye tevessül olunacağı maınınıınuz olmak ve ihbc'lfıı: 
ilftnı iflasına karar verilmiş tebliği rnakamma k:ı.im olmak iızere il tın olunur. 

olan Oalalahda Topçular cad· İstanbul Gaz ve Elektrik, ve Te§ebhüsatı sııl 
desinde 224 numarnda Lagus· Türk anonim Şirketi ( SATGAZEL) Kuzguncı.ı1' 
tinis \'e şerikinin ticaretlıa- abonelerine ilan 
nesinde mevcut yirmi fıçı Temmuzun 30 uncn ~nh gf nfı Kuzguncuğu tağdiyc edeJl c 
derununda mevcut yerli siyah trik te\•ctl ürünfı ( S:ıflı~ ile bitar3f 3rasında ) 110 voıttıııı 

ve beyaz şarapla emvali sairenin 
f uruhtuna karar verilmiş oldıı

ğundau mağazada mevcut 
şarapların 3 ı temmuz 929 ta-

volta tahvil edileceği lstaııbul Gaz ve Elektrik ve Te~;,bl' 
Sıııaiye Tiirk Anonim Şirketi ( SATOAZEL) Kuzguncuk 8b 
leriııe ilan olunur. 

Bunun için ve bir defaya mahsus olmak üzere mezkur ~ıı 
ııiıı l>ilcümle tesisatındaki aınpullcriıı ve elcklirik eçhiıe' 
220 volfüık ampul ve eçhize ile meccanen tebdilleri icr:ı fi' 

rihine ınüsadif çrırşaınba ve cektir. 
kabil olmadığı takdirde anı Yeni tevettür ile cereyan itasınn başlandıktan sonra artı~ 
velyetlen günlerde mahallinde eçlıize ampul \'e ~airedcn hiç biri istimal edilmeyecek ve 111 

saat on buçul;tan on ikiye böyle vazoluııacak bilcün:le yeni elektrik rnalz~ıııesi 220 ,.ol 

kadar f uruht olunacağı il:'iıı 
olacaktır. 

" Cereyan inkıtaına sebebi~ıet vermemek için balfidaki Jıtı5' • 
riayet etmelerini ve ınenıurl:ırımız:t vıızifolerini icra Jıusııstr 

:;:::::;:::::ı:n::::.--::ıı:c::::::m::::::::::1: teslıilat göstermelerini muhterem ahaliden rica eyleriz. 
ii Doktarlorınızdan sorunuz: si -----------------....;. __ _.-

olunur. 

1 Bf OLACTYL ~ Devlet Demiryolları ve V 
:i Mide ve barsaklardaki r: l J .Ie~ 
P. tahammür ve tesemın~mü 1~ man arı umumi iıı.aresina~ 
n temizler, iSHALLERi ve :: Ankara <leposundıt kömiir tnhmll YC tahliye ı:ı01cll> 
i: SANCILARI def' eder. g o 
m:r.um::::::::::mc::::::mm:::::::::::: mlinukn1:ası 17 :ığustos !J20 cumnrtcsi günU sanc I 5,~ . 

Matbaamıza ıclco e.erıer 

Muhit çıktı 
Aylık aile mecmuası ":\Iu

hit,,in onuncu sayısı çıkmış

tır. Seçme yazıl:tr, )' iizden 
fazla resim, .Ali ... ami beyin 
(u fort) bir tablosu, elhise 
modelleri V. S. vardır. 

An karada Devlet Dc:ıniryollun binası melzcmc dnirc5' 

ynpılacaktır. 1 

l\ llinukas:ıya iştirak edeceklerin tcidif mektuplıır1t1 1 . ~ 

muvakkat teminatlarını aym giincJe Slltlt 15 c ktıd:ır vıı 
mi mlidlirliik kalemine vermeleri l:\zımdır. 

19 kalem ka~ıt ve karton miinakasası 9 eylül 1929 
günü saat 16 da Anknrada Devlet demiryollan bil> 

malzeme dairesin~e yapılacaktır. Jl 
· Münakasaya itfirak edeceklerin teklif mektuplarını ve rJJll ~ 

teminatlarını ayni günde ıaat 15,30 a kadar umumi ıııU 
kıılemlne vermeleri lazımdır. ~ 

Talipler münakasa ~artııamelerini 2 lira mukabilinde Atı 
malzeme dairesinden, lstanbuldıı Haydarpaşa mağazasından 1 

E~k~f Umum Müdürlüğü~~~ 
Ouraba hastanesine yevmi lüzumu olan seksen ila yuı e 

ıneğiıı temmuzuu otuz birinci çarşamba günü saat onbe~ 
!ıkla ihalesi icra edilecefindcn talip olanların i<.lar ene 
müracaatlara • 



> .ft"' t ?t a&-

v 

Güzel Bir Araba 
-

: f enı Ford~İt • llatki teklinde siıl kendi:;. 
, •ne doğru ~eken k•"nt •ardır.Alçak hat? 
·t~~~· renklerinin gıiıel imtizacı. ölte•el~ 
1 ın zengin •e eazip manzarası ve kllllr 
"''kli ile ıiıl teshir eter 

-:..- 1'\olay idare edilen direksiyonu • kısa vi· 

SonraJ biraz nzattan balıacalı oJ....ıanıı 
ff1enı Ferdu11 •üreltltl •ör111et@ ahştıtımıı 

~ !•j kabiliyeti, şaya.11 dikkat derecede sü· 
ntl, basit tek diskli kıvramast (Embreyaj). 
bütün bilya üıc.•rindt• döm·n \'İh.•s tertibatı 
ılbi huıbtJiyt-tle'rindl'n dola,·ı nni ı:ord kn· 
labahk ve dar yollarda llilİıa~sa kolaylık: 
la Hl1re tdilir 

ı• eı~d a • "' .., 
:bi • e arabaların tarafetlnden öamtiatka tli: caıi~eye, Hmimi ve rllıel batlarıi 1111• 
• ·••acunu cörürsünüı 

llaflf btr parmak doknnmuıte f:eHlı •e 
•otıyea bir vlleıten dlierine geçehilirsinz . 

...,. t'ora ar . . deceıc~ ı. " ..:1 f·aıııt hüttin fıunlarıH fevklnde' yeal For
'•iıait . aoa~ı ue geıeorlte• iftihar e • • dun rmniyetlt• kullanıhr bir araba 
husu~t•r~ ~~ıel boyası .e zarif t~llllHo~a olduğunu tadik cdecektılniı. Binlerce kJ· 
dlrekıf bır kıbarhk baJttetmekted

1
'.'" il ~r . lometroyu arızasu surette kat'edebllecek 

lttıl la.;::u ~llniıe 811.P arati•t;, •0t:..~titi . •ır ıratiaya malik oldutunza eminsiniz. Bu 
\etan • öyle miiıte••• d - • , emniyet,•e tehlikeden azade bulunmak cibe: 
(tek:::•~••ki bifill ıe•id bizzat u7a•,' ti otomobili lHuat liuUınanlar için il)'rıca 

bir zevktir • 

• fora, so11 derec~ alik. so• derece ku,·;,· 
eıttı ve ~ori derer~ hassastıt. Uot •akttlerlnlıilt ,eal bir Ford araba: 

f\ ~ e..., hlrd aaatte ö8 na :105 kiİometro 
· sım arlı ve amik tetkik, ediniı ve en ya-

lun bir Ford atenta•ınclan sizi bu otomobil 
o a}ı;\ da cldeblllr n bu sürat 
trı, · · İ•" •çın hatta müstacel bus11star 
~•• 4ıbi kiridir. /,; 

ile gezdirmesini talep ediniz.Ondan 
sonra otomobil !kullanma ı'•kiai 
aulamış ulurıuauı • 

~~~·~wµan;~tiı/J~.d'1a-a-ml~.~. 
........ İIİlil ....... lliiıiı ... 

lstanbul emvali metruke madiriyeti ildnatı 
Satılık ııısıf apartını:ın lıbsesı: 
Beyoğluuda Hüseyin ağa ııı:ılı:ıllesinde C-ıddel Kebirde 11: 00,000 )> lira bedt'li mulıaınm 

ve 60555 lira mefsuh bedeli nmkarrerli tahtııı.:1a bodutum ve bir dükkAm ve 7 dalrcyi, müeı~ 
temil '/9 N. Ju Sofy:ıı. os :ıparlnıaıııhın hazinl:!ye ait nısıf hissesinin 17,8,921) tarihine müsad~i 
Pazar gü·ıü saat 1!5 de t>=ızarlık suretile müzayedesi mukarrerJir. Taliplerin ° 0 7 '50 teminat 
ınakbuılarile :Yevm ve \:?~.ti tııuanendc llinvali Metruke satış lkcmisyonuna ınOracaat etmeleri. ........................... ~~~~--.; 

Bevaz ,.e '1hht :::::::i:ı::ıtı:cr.::n:ı:d:t:11m:-·ı··· ...• 

k oi $LER ıvapurıar~ 
1 rnuattar ı..ır ağız:ı malik olmalc :fl 
•nB~ o,~

0
.ııen K.ayessınde ısuhzar olunan ==·~~:=;:::n;~~~==::=::=::=;:=;::;~~;~1 

<bş tnacunu utimalıle 
hhıl,4ir. 

Elektirlklc rnlicehheı m\ınta-

zam knmar:ıfarı \'C p;ii\ erte 
yokuların:t mahsus ınüfcrrah 

mıh:ıller:IAyd ,·apuru 
havi 1Il29Temnı\ız 

Pazart • günü sıınt esi 18dc Sirke-
ciden tıarehtle ( Ere~li. Zongul

dak, Bartın, i\m:ı ra, Korkc ti\e 
Ye Cide) i·kclcl~rlne tı7.lmet , e 
avdet edecektir. 

l~zl:t tııf ,iJılt 'Emin6n0 Rıhtım 

han 2 numararıı müracaat. telefon 
i~ı: 2684. 

---------------------~ı 

M:ıarlt vcktt!ctinin ruh nn resmisini haiz tFl 'K UİÇ-
~ DtKt .. MEKTEBİ miidürllig-üdcn: . 

• lehelfDde k6'at edaen mektebimiz ha-ziran 1929 eenesınden itibaren 

TCl\k KADlNLARI RİÇKİ l)İKİS IEKTEBI 
~~mite tebdil <.dilmit ve talebe kaydına bqiaıımıı;ır. 
~haU müddeti: 2 aenc, 1 sene, 6 aye Ye 3 aydır. 

1• Üç aylık kurslrn dahil ohıcııttlrın <Hkiş bilmr~l ş:ırtttr. 
.~tlrisat son metot ıizerinedir. Ar7.u edenlere m;ttbu şerait 

~~~detilir. Adres : nerazıt Yeznedlcrdc ~l'ürk kadınları biçki 
~mektebi. , 

Erzak munakasası 
~Baytar mektebi Rektorluğundan: 1 

ih 
1 

1'"kii miin:ıkasada bulunup hıhbi zuhur ctmenıesine mebni 
haa. c kılınamayan ekmek, et, erzak ve sebze meyva ve mekftlfı.tı 
c ~vaniyenfo 31 temmuz 929 çarşamba günü ih3lesi icra kıtına· 
\': ~ndan talip o1a ıl:mn şel'aiti ve C\'Sa'fııı r.~rmck iiıre hcrgün 
• ı~alc günu Dcfted:ı.rlık bin:ı.~111da miksses:ı.tı znrai)'t lnftbl>-ia\ 

Seyrisef aih 
~ acente!\: -G.tııta K6pro 
bqnlda. Bty~a 2562 Şub~ 
acenteıl: Mahmudiye Hanı altında 

!tıımhul ~7 40 

lllir -Mtrstn *'it llOSfHt 
( CÜMHURiYET ) vapuru 

30 teınmuz salı 12 de Calatı. 
nlltımı:ı?an lcallı:aralc ça11amba 
1~1!-ıt lrmlre te aqamı 1Dntrden 
lrAl:arl!~ Antalya. Alatye Mersine 
gidecek \·e d!Snütte T atucu. 
Anamur, Alaiye, Anıalya, lzmire 
u~yarak gelectbtr . 

Ayvalık ~ürat postası 
(MERSİN) 'apuru SO "l'emmuı. 

Salı 17 ae StrJtecl nhtnnmdan 
hareketle Gt!İıbolu, Çanalhle 
KnçldtltiJu. Edrtmti. Bartıanı~. 
i'\f!ihta tfdecelc ve c:lönütte 
mHlı:Or blı:elelerle Lirlıkıe Altın· 

oluta ~rayaralı: gclecelı:Hr. 
Cr" !çtn yhz toleo 

...... ) ilk .tıııı.az. 

9 

Emniyet Sandığı mtldürlü- Emlak ve Eytam bankası 
fanden . t . b 1 b . d . 
Müccvherot sahş nanı IS an U ŞU esın en. 

Pazarlıkla kiralık emllk ikraz No. :\lerhunatm dns ve nevi Borçlunu 
l::,mi 

31394- Bir alcın kordon bir boroş iki el-
ma.;Jı yakutlu yiiziik M. ~lnladas 

J 518:-'2 Bir pırlanta pandantif amiye J 1. 
1G1208 ,, ,, bir altın kordon 

168799 
ı 688.17 

170619 
J7II41 
I 726;30 

173071 

1:'.J2 J 7 
174:\01 
ı 'i' 4980 

175565 

f7G053 

17:-5~1 

17796~ 

ı 19 ı .;s 

1:-0201 
1 ;-92q2 

18030<) 
18137~ 

1815;"1 

181629 

181700 

J J dırhem. 
Bir altın kol saati :\Iehmet Nizamcttin B. 
,, roıa menekşe iğne ~1ukbilc 1 I. 
., çlf t roza kuş kupe l Jiiscyin 1 Hbnü B. 

" 
altın sttac bir altın bilezik sııati Fııika 1 J. 

,. çHt ro7.a küpe bir roza tarak 
ip;ne bir roza bilezik l>lr çift roza 
kftpe [nhlım ziimnit] Seniye ye ~i.h·bcr J J. 
Bir jncili yiizlik .,ayc:ıte 11. 
,, Aümiiş turalct takımı /.iya B. 
,. altın ~nat Fatma Paki;r,e 11. 

1,. çift pırlanta rcktaş ktipc 
,, pırlanta yliziik bir ptrlantnlı bile· 

zik bir elmaslı altın küpe. 
Bir çift pırhınt<t te~taş bir pırlanta 

tcktıı$ ytit.iik. 
Bir çift pırlanta tektıış kiipc bir rozn 

teku\ş yiizilk. 
Bir elmaslı saııt bir habbe gerdanlık 

1~5 dirhem. 
bir nltm mineli ı;al~ılı saat ( minc..;i 
kırık ) jl,i rozn \"ii~iik. 

bir roıa mıırka y{iıiik bir giimiiş tnba-

Sımih:ı 

.Adile 11 

l lnmdi B. 

ismet ll. 

l lntice 1 J. 

ka bir giimiiş ha ton supı. Yahan F.f. 
bir nlnn mndalyon Behiye Şerife l 1. 

dfc roıa kiipc hlr tôr.n ·yiiziik Fatma ,, ,, ., . 
13-fi dirhem giımiiş Elif cf. Yercse i. 
llir pırlant<t pıındnntif bir çHt roı:ı kii-
pc ikl pırlanta yüztik Ahmet l\lukbil B. 
bir ~·ift pırlunta kiipc (bir ta~ı çatlak) Fatma 

bir roza menekşe iğne bir roza kuş 

i~nc tsir çift roza kiipe lic; adet saat 
tflr roza boro~ (hurda ııarça.;1 noksan) 
bir nltın kö. tek l5ir zümrl.it yiizük 

Kamer J 1. 

bir pırlunta tek tnŞ ytıziik 

bir rozn pnnd:ıntif Diirdane I J. 
ısı 799 Liitfb~c •• ... ,. ,, J 

181 CJQO iki roza yü7.iik Lütfiye ,, 
J 82569 bjr çift ro1.a kiipe Nafin ,, 
18271\6 ,, roY.a yıldız Fatma Kamer ,. 
18276~ ., ,, gerdanlık blr ro~ yiiziik ,, " ,, 
182920 bir roza ny bir pırlanta tekta~ kıravat 

i~ne 1\hmct Sabri il 
f s202:- bir çift pırlant.ı tcktaş kiipc bir pır· 

lfntalı giincş tgnc Emine Sel yet l L 
ı 340-1- J~ı pırlanrn yiizük (hirtaş noksan) ilU 

1836fl 

ro;~n yli7.Lik (hirtaş noksan) bir roza 
l>ilezik bir roza pandantif \.hır par~a noksa) 
iki altın kalem biri elmas l İbrahim Den iş B. 

bir Çift pırlancn küpe bir alem 'Sllat 
lı450 dirhem giimii:;; :ıhı adet hanlnk 
taktmı :Fatmn Kc,·scr H, 

( 836:+6 ~>ir pırlantalı • ıra tııışlıytiıük 
noksan) 

(birtaş 

Mlifide I l' 
bilc7.lk 1 f'\ ... c::G bir "lft roza kiiııc bir roza .. ,. ,, ... 

f:;hıail 1 lıtkkı B. 

18~777 

ı s..ı ı 77 
184228 

184788 

185028 

ı 8.'156.1 

l8:i640 
18:;894 

1860f l 

186397 
186559 

186f>72 
1866Q4 
ısus5o 

186:"79 

1'86852 

]86910 

lfır misbl lnd hir nltın kamçı hir 
uJtın köstek· bir :ı1tın iğne dürt ıaltııı 
diiğme blr cima Jı ikl Çıplak taş bir 
altın bilezik 8 buçuk dirhem Ayşl! i\1cdiha H. 
bir pırlanta tektnş yiiziik. Fatma Yasfiyc 1 t 
hlr çift pırlantn kol tHi~csl bir gül 
yftkutlu ytiziık l>lr altın tabaka lhrahlm Dct\1, e· 
lıir çi[t pırlantalı etrafı incili ktipc bir 
pırlantalı kemer tokası J lavYa H. ... 
t1ir roza pan~lantif bir roza bilezik 
bir :ıltın saat mna ş:ıdlcn :\lcc.Jiha J 1. 
Bir pırlantalı htm.ln saat dir pırlantalı 
pandantif 1)1r :ıltm kordon N':ıdye l1. 
Tiir roın tekt:ı.~ yfütik Y:ıntolo T:f, 
nört miskal inci ~ yşe İ\ liinen·cr l 1. 
Bir çift pırlanta çenl>er kiipe, bir taş 
nok~n bir pırlanta yiiziik iki pırlnn-

tıılı )·iiılik, iki pıı1anta hilc~ik, ( hir 
uş nok--an ) bir roza ağraf bir roza 
ma~allnh llir pırlantalı kırnYat ıgnc~i 
bir çift pırlanta kol dliğmcs1 bir tuş 

1~e 
mr pırlanta tek taş yfüdik Mehmet Yasfi 1J. 
Bir pırlanta çilek iğne (be~ ta~t nok an) 
bir altın saat ınu köstek ı 5,5 dırhcm 

Mu~tafa Naci il 
· İlir pırlantttlı nğraf l\J. N l\lanya 
Bir roza ) iizuk Yusuf Zıy:ı l3. 
Uir pırlanta pandantif Sadettin • 
Bir bırhmt! tckta~ yiiziik bir çifr pırlıın-
tn ektış küpe :t\l. Ymtli B. 
ı)1tı l>Uçuk mi.kal ind bir roza kolye 
tokası zümrut l\J. V:ital B. 
bir ~ile pırlanta tiipe bir ro;r.a gerdan· •. 
lık J 8 mhlnl ind Alf :ııp ll. 
hfr çift pırlanta ijfrie 1\t~~c~- ı'Ahlr B. 

elrna!;h sbt uıneT Fadc ., 
; .. R ........ İll ... 

E 
Bedeli icar 

sas lira 
s1 No Mevkii ve cinsi 

27 Dolmabahçe caddesinde 9 • 11 Noh 
901 

35 
kok kömürü imalathanesi arsa~ı 

1 Tophanede Boğazkesende kış 8 8 
• 

204 

tında 4 numarala dükkan . . 
.. 1 kl k"raya veralcceğın• 

Balada muharrer emlak pazar ı a 1 
• ba 

"h" müsadıf çarşam den taliplerin 31 • 7 • 929 tarı ıne ) . 
. .. at tyleme erı. 

günü saat on altıda şuhemıze muraca ......... ~:::::;: ··:ar.:···-·::: ........ -::: ... !!' 

r~t::b~;:;;yşfrketi 
• • . . ... 

:••c :m 
ı:H 

Otobüs servısı .... 
•••• t d n :::: "k"I Beyoğltın:ı rap e e 

im: Aliidiiriyet Beşiktaş Maçka t:ı.rı 1 e ı· ilan :::· . " , . . 'ld··· . uhterm aha ıyc :'"' bır Otobus setvısi tesıs edı ıgıııı ın . . ·ıu 
ifH ı k ı si vasıtasıle Be)og 
n!I eder. Bu servis Besiktaş vapur s re e . layı temin 
m~ ile Üsküdar ve Buğ:ıziçi be)nirıde en sen muvasa 
:::: edecel<tir. .... 
iiij fiareket \'akitleri: • . s· eeti 
~ Beşiktaşta: Ihlamur caddesinin. koşesı r ~ ır 
•.:: iskclesiııdeıı 150 metro mes:ıfededır · ) 
Em Be}•oğlunda: Harbiye rııcyd~nı . da bir defa m-
1
· « hareket her JO dakıka 

*':;:·:. Serv:s: . 30 dan saat 21e 
:m Tatil günlerinden mıid:ı saat 1 daluk:ı 
i~ii kad:ır • . 30 dan sabahın l ne 
:::: Cuma ve tatil ı::ünlen sa:ıt 7 da1ok :.r. !iii kadnr 1 d ka bir defa 
:::: Cuma ve tatil güuleri lıareketle her a 
~m \'aki ol:ıcaJ..tır . 
:::: Servis süratlf ,.e rahııttır. ---·-·-=-:::: . .......... ==·~=== ..... ·-::-.::::· :::::::::::::J!!'::snm:::-.:::::ue:~::::::::r: ••••• :mg::::-.:::::::::: ...... , .. , .... r;;;ı;ı--··demir yol-
ları ve limanlan umu
mi idaresinden: 

. ve eski köprGnOd 
Pek demir köprüsünün yemden inşası 

sökülmesi kapalı zıırf us'Jlilc münakasaya konmuştur.k da delet 
Münnk:ıs:ı 7 eylül cumartesi günü saat 16 da An ara 

ctemfryolları bin:ısttı:Ja yapılacrktır. kkat 
. . . lif Jctuplannı ve muvı 

Mün:ıkasa> :ı ıştıra.k edcelrlcrın tek me 1 Qdürlük 
M 15 30 kadar umum m teminaltarmı aynı gunde sa:ıt • a t melerini 

ı. ıı ı münakasa şar na 
kalemine verınelerı Iazı'ııdır. Ta P er . . 1 tanbuld& 

.. d d M 1 e ... e daıresınden, s ıo lira ıırnkabılın e Ankara a az ııı 

1-fardarpaşa mağazasından tecl:ırik edebilirler. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

ı inci KEŞiDE: ıı AGUSTOSTADIR 
HÜYÜK iKRAMiYE: 

30,000 LtRADIR 
ıo,ooo ı2,ooo ıo,oo_o Ayrıca: 18,000 

lirahk ikrnmivt'ler ve 10,000 liralık bır 
• 

mükafat. 
• , cı 900 ,. numara 

Bu keşıdedc cem an « v, 
kmmnar,ak.tır. 

iğne iki roza tek taş yüzı.ik bir pır· Mustafa 
lantalı yüzuk bir roza maşallah Ahmet B. 

187190 bir çift ro1 .. 1 kupe 
lfılcat Saadet H. 

Melek ,. 
ı 87 i 91 ,. altın Çlllar · ·ıat mıskal Jncl 
ı 87385 ,, pırlanta pandantif 15 Mürüvvet H. 

bir inci yiiziik ··mriit 
• 1 k bl çift roza zu 

ı 87".136 bir inci gcrdırn ı · r · ... rdon 
1 "&t bir 'altın ,.o k1ipc bir clmıı~ ı ~ Behrat B. 

i 9 buçuk dirhem Rıfat ,. 
ı 8757i7 ikl ptrlanrn yiızuk ı aslı ismet R •"zük kolu e m 
t 88288 bir pırlanta tek. t~ş ) u Fatma Kamer ,. 
18864 1 roza toka yuzuk .. 

" aa kolye uç roza 
189261 ,, ,. m:ıd:ılyon m Lütfiye H. 

yiiziik .. "k ( bir 
190045 bir rozn i~ne iki roı.a yuzu Şiı'krü B. 

rnşt nok~n) • t ··müş ve mticevherat 
Yukarda tsimlen ya?.ıh ~e,ı ~ ~ z eylemiş oldukJan 

mukftbilinde Emniret Sandığından 1 i. ~ rı mebni kendilerine 

mebaJiği vadesinde tcd~yc ct7cı~~ehe:ı;: gene tesviyei deyn 
alelusul ihhnrname tehlığ et ı ığı k d gö;;terilcn merhunat· 
evlcmcmit oldukl:ırınclan ecııası yu ar : d k ~abş Amiri ile 
· ·t ı cd< mıkdarı ...,an 1 - • 

c:ın cleync kı ayet cc e . 
2

g 12 perşembe ve J 4üncil 
icra memuru huzncile ışchrı EJ Jul 9 '· d ve ı 5 inci pn· 

ı . t JO fon 16 y:t ·ı:-a ar 
'cUm~rtesr giin erı sıta c ırtı~ndeld 

d f Q y" kadar Sandık satış am 6' 
:ı:ar giinu 9.ı:ıt ı.o :ın '""'. ... ·zkOrun 16 ına pazartesi giınü 
cttmekAnda tqhır ,.e şe~rıS m<l ·, bedescaninde bilmüznyede 
!(ilet J 4 te Şehremanetı ant a "nlerJ Sandık ~arış amit 

tıl ,...&ından talip ofanfıınrı teşhir gu dl e1 de 
ısa a--e· ıı· ü7.avedere , .e te y 
Jiıt-inc ,.c satış günü m.ınıı ı m ı •dyunlann hJtam 

• a k Jstlycn m ... 
veya tec(Udl muamele etme . racaat eylemci 
mttt.ayededen e\'Vel Sıtnclık idaresine ınu 
ltbulM 91ft ol~ 



29 Tımm 
1929 

= HER GON ·çıKAR TORK GAZETESt ~ 

HN"E ~ lf.lllf.t: 
Til rl: ırwe HarlÇtr 

Kuruş Kunış 

1 .Aylı~ı 150 ()()() 

8 .. 400 EOO , 
6 ~ 750 1450 ! 

Gazetemizde çıkan yazı •e 
resimlerin bütün haklan mahfuzdur ----Gazeteye ~öndetllec et md:tuplann ti~erine 

iclare içinse ( idare). ynzıya aitse ( Yaz.ı) 
işa~ul!T'alıdır 

~.-.a.--.-

TOrk mekteplertle laydah • eıiln 
illnlannda o/o 20 tenzillt yapılır 

Büyilk ve ya bir çolı: de.la lçto verilen llinlarla 
hususi mahiyetteki lllolarıo ücreti 

ldııre ile karaıiaşttnlır. 

C.U..ml:ao htıemt ıa~ Wral ... o 1er: 

itli Tlif FlSI: 
Satlrı 

6-8 lncl U)1&da 
s • • 
4 • • 
ı • • 
ı " . 

ı ·8 lacı saytra il 

~ll11lf 

tt.50 
tS 
4.'.) 

100 
~()() 

12 1400 2700 1 

1 

'Y 

Paa1!mıyan ıul.tupıann ladeatnclen. kıyırnft. 
mukaddereıls mekhaplara konuJmuı pualarm 
kafl::olmaamlau Ye Dlnlann m&ndercatmdan 

lclare maıul deftldlr. 

~- -

resml llAnlsr }ıo 
H. S.. H. dloa\ .-ate.ı 

~~~~~~~~~~~~;-Bu cccekl •
1f 1stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu 

tel lt.70 ı are 1$ eri 1971 yau işler! • te gr ı posta utusu: 46· 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
1\lüzayede ikraz 

bedeli No. 
lira 
600 8588 

J ı 5 10476 

l Icrhunatın cins ve nev'i 

Koskııda Çobanisa mımı diğer 

Çııvuş mahallcsin<le Havuzlu so
kakta eski ı 7 ve yeni 26, 20, 
18, 22 numaralı maa bahçe ve 
hamam iki hanenin tamamı. 

Borçlunun 
lsml 

Hadice Nedime N. 
Sultanselimde Debağyunus ma
hallesinde Kıvnlı sokakta eski 
4 ı, 43 ve yeni 45, 47, 49 nu
maralı maa aralık üç hanenin 

sinde Tarla başı sokağında ı 04 
ı 06 numaralı ma a dükkAn blr 
hanenin tamamı irfan B. 

995 20506 Deyoğlunda Feri köyünde Çifte 
cevizler caddesinde 32 mükerrer 

245 

9755 

20519 
numaralı bir hanenin tamamı 
Kapandakikte Kara mehmet ma
hallesinde Tekke sokağında 19,5 ı 

Rlfat B. 

numaralı bir hanenin tamamı Rukiye iL 
59 Ileyo~lunda Nişantaşı Teşvikiye 

mahallesinde KAğıtane caddesinde 
eski 29,63,65,67, yeni 8 l,8'3,1 
numaralı bir hanenin tamamı. SeU.hettln B. 

tamamı. .Selim Ef. 1945 60 Nlşantaşında Teşvikiye mahalle-
150 ı ı 025 Çırpıcıda Hacıhasan mahallesin- sinde KAğıthanc, yeni sokakta 

de ve sokağında eski l 4 ve yeni eski 29,63,65,6 7 yeni 1,4 numa-
9 numaralı bir hanenin tamamL hır ralı mukaddema mnn a , ara· 

Faika ve Nasibe R lar balık ve fevkani ikametgAh ve 
145 12919 Kadıköyünde Hasanpaşa mahalle- elyevm man ahır ve arabalık 

sinde Adulet sokağında 14 numa- hane. Sel!hettln B. 
ralı bir hanenin tamamı. lbrahim Ağa ı 15 297 Galatada Şehitmehmetpaşa mahal. 

505 13697 Üsküdarda Selimlye mahallesinde lesinde Üsküpciler sokağında 17 
l lamam sokağında eski ı 2 ve numaralı bir dükkAn ve zahrında 
yeni 20 numaralı bahçeli bir vaki kule mahallinin nısıf hissesi Bekir Ef. 
hanenin tamamı lsmet ve Fatma SamlyeHJar 2345 380 Kadıköyünde Caferağa mahallesin. 

ı 5906 Kadıköyüncle Rasimpaşa mahal- de Yoğurtçu çeşmesi s:>kağında 
lesinde eski Azizire ve yeni Ihla· eski 2 mükerrer ve yenı 17 nu-
mur sokağında eski 24 mükerrer maralı bir hanenin tamamı. Makbule R 
ve }'t.'lli 9 numaralı bir hanenin ı o 15 532 Beyoğlunda Kamerhatun mahalle. 
tamamı. Münire H. slnde Kalyoncukulluğu ve l\'.lari 

795 16895 Beşiktaşta Türkall mahallesinde sokağında eski ı 6 l · l ve yenl 
Ha midiye sokağında eski 6 ve ı 67- ı numaralı maa dükkAn bir 
yeni J O, J 2 numaralı bir hanenin aparnmanın tamamı Emin Hacer 
tamamı. Mustafa ef. ve Havva H. H. 1\Iustafa Nihat D. Hadice Piraye H. 

615 ı 7445 Kadıköy ünde Osmanağa m·ahalle- ı 845 573 Beşiktaştıı Teşviki yede l\hradiye 
sinde Kuşdili sokağında eski ı O, mahallesinde K~ğıthane caddesin. 
1 O mükerrer ve yeni 36,38 N. de eski 11, 1 l mükerrer ve yeni 
maa dükkı\n behçell bir hanenin 21, 21-1, 38, 40, 42 numaralı 
tamamı. Hacıoğlu AU ef. ve Tevhide H. mukaddema maa dükkAn bir ha-

165 J 8255 Üsklidnrda Mıratreis mahallesin- nenin tarmamL Kadriye· H 
de !\lescidl ~erif sokağındn eskl t 695 792 Üsküdarda Sellmlyede Tuyakadın 
21 mUkcrrer ve yeni 23 numa- sokağında eskl 6,6 mükerrer ve 
ralı bahçeli bir hanenin tamnmL yeni 27, J 3 numaralı iki hanenin 

Hadice H. Veli Rıza Ef. tamamı. Emine Müzeyyen H. 
J55 20238 CskUdarda Tembel hacı Mehmet Yukarda ikraz numaraları yazılı emUk vadesi hitamında 

mahallesinde Nalçacı çıkmazı, tedlyel deyn edilmemesi hasebile (altmış bir) giin müddetle 
Sarma~ık sokağında eski 2 ve satılığa çıkarıldığından talip olanların Ye fazla tafsllAt almak 

Darülfünun nıü~ayaat konıisyonun~an: 
Tıp fakültesinin 929 senel maliyesine ait blr senelik süt 

ve yoğurta ait tekliflerin şer~lte muvafık görülemediğinden· 
dolayı ihtiyacat mezkôre bu kerre yine 14 ağustos 929 çar 
şanba günü saat ı 5 et ihale edilmek Uzerc kapalı zari usu
li1e tekrar münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlar mevcut 
şartname ve listesine göre bu bapta mallimat almak ilzere 
her gün öğleden sonra mUbayaat komisyonu kitabetlne 
müracaat etmeleri ve komisyonca teminat akçesi alınamaya
cağına binaen teminatların behemehal bir gün evvel muha-
~~l;>e v~zneslne yatırılması ve alınacak makbuzun tc~lifna
melefle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bır saat 
evvel komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri llan 
olunur. 

:-.:::::r.::::::::1 •• -ı::: .... :ınn::::::[qss ;ı; •• :::::::::::-::::::::: ::::::::::::::::::::---····=::::::::::4 in ::!:=::::=:!::::::::: 

. : 

!stanbul yalı me/r.teplerl muba!loO 
komisyonu reiıltt;nden : Ortaköyde 
Cazı Paşa, Balmumucuda Duıılu • 
plnar, Yıldı~a Hakimiyetimilliye 
yatı ınelı:teplerinin 93) seneal uta· 

}·ıaının aonuna kadar sade y~. et. 

ekmek, küp ıeker, prlnç, yumurta. 
aabuo ihtiyaçları kapalı zarf usulJ· 
le münakasaya konulmu~tur. ihalıs 
~stoaun on ikinci pazartesi giinU 

saat on dörtten itibaren smısile Or• 

&aköyde Gazi Paıa kız şehir yall 

mektebi müdürlük dairesinde lstan· 

bul yah mektepleri mubayaa lco • 

misyonunda icra edilecek-tir. 0,0 7,'J 

niabetindeki muvakht teminat Fıo· 

dalıda yüksek mektepler muhadbl 

mcs'ullü~üne yatırılarak alınacak 
~buzlar tc1clif zarflan içine konu• Türkiye iş bankasının .,'~1·!. larak o gün nihayet saat on üçe 

Hamiline ait hisse se _ :!~ kadar komisyon reisliwne veril· 
P.i melidir. Şartnameler her gün öğ • 

netlerinin kayıt müddeti IS! leden ıonra koıni3yo• katıpliAınde 
1 O ağustos 9 2 9 tarihin- ~ ~gör!!!iiiiıılebıiii!i!!!lir. ~~~ 

1 debitecektir • Hissedar - eı · Sahhk dükk4n 
• Çarıuyukebirde Kalcı1ar IO • 

lar bu tarihe kadar hakkı if! 1 l:a41nda 48 numaralı diikkin ... o 
R •• h 1 d . t•t d m 1 saulılttır. Taliplerin ıılcüdar is uç an arın an ıs 1 a e dil l ı kele caddesinde 27 numıuılı ir 

d b • ı • 1 iiii duiklnda Ziya Beye müracaab· 

e e ı ır er ısi 

rm:=am~Wiiiili=-==a: ...... m:-.:r.::::ı:::::::::::::-• • • ... •••••ii'i••••••· .. •• .. ·····--·-.. •••• ·- ..... . ....... -... -. ................. . 
Devlet demiryolları ve li-

manları umumi idaresinden: 
636 adet mese traversin kapalı :zarfla münahslsı ıı ağustos 

1929 pazar günü saat 16 da Ankarada Devlet demi ryolları 
binasında Malzeme dairesinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve rnuvak~ 
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar Umumi müdür
lük kalemine vermeleri lizımdır. 

Taliplerin mQnakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankara
da Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasından 
tedaıik eylemeleri. 

Temmuz 
&fer: 21 Burç: E~ı 

[!)[!] 

Pazartesi 
Nama:ıı Takıtlan 

Otfe bııMı Altta,. Y•h• lmu'o 

4,53 12,!0 16,16 19,29 il,21 2,49 

yeni 21 numarah bir hanenin isteyenlerin Sandık satış Amirliğine müracaat eylemeleri lil- k •• k 
rnmamı. fntma AH ye, Emine Hnımlar zumu ilan olunur. er z a m u n a a Sa S 1 

Halil Hikmet Ef. 

Buaün dolanlara lalm: 
!.rkekı Ku: 

495 20392 Beyoğlunda Biıseyinnğa mahalle- Kırtasiye ve matbaa Ali orman mektebi rektor -
sinde Ceviz sokağında es.ki 9 edevatı mu•• nakasaSI IUg..., Undan•. 
ve yeni 6 numaralı bir hanenin 

Zişan Tad 

GOnün nasihati: 

Herkese lı:eodl huyu hoş gelir 

tnmamL Nuri Ziya B. Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: Mekteblmizln üç aylık erzak ve levazımıkapalı zarf usulile 

545 20447 Kadıköyünde Osman ağa mnlle- idare için bazı kırtasiye ile matbaa edevatı pazarlıkla alına.. münakasaya konmuştur. lştirak için yevmi ihale olan 31 Buııünkü bava 
sinde kağitçı başı sokağında 22 caktır. Jtaya talip olanların numuneleri görmek üzere müracaatları temmuz 929 tarihine müsadif çarşanba günü saat on altıda Rilzg~r poyraz ve ha,·a cksertyctl' 

açıktır ____ I 
numaralı bir h~~enln tamamı. Ahmet Et ve yevmi ihale olan 31-7-929 çarşamba günü saat 10,30 galatada de.~terdarlık binası dahilinde müessesan ticariye ,.e zıraiyc -

1245 20448 BeyoV;lunda lluscyln ağa mahlle- mübayaat komisyonunda bulunmaları. mubayaat komisyonuna gelmeleri. Maı'ul ır..üdür: Rofik Ahrııo' 

---------------------------------------------------------------------------------------' fv1ide ... Barsak-Karaciğer ... İdrar yolu T ı . ı . e denı· b ı Hergün köprüden 7,05-7,55-9,55-13,5-15,15-16,10 
'l'' - ({um - l{urlluı· lıastalıkları için uz a ıçme erı v ı anyo arı ~al Hayd~rpaşay~ giden vapurların t:enleri men· 

c.l. a ara gıdıp gelırler. Doktorlar ve bufeler vardır· 

ı ~tKTın 29 tenırnuz 1929 tefrikası: 1 

· asil Bazen şa~ ıyorum , 
olmanın da insana mazar

ratı oluyor. Mesela ben ve 
büyük nnnem alelade aşa
ğı tabakada insanlardan 

olsa idik kanunuevvel ayı
nın bu soğuk gecelerinde 

ateşsiz yatak odamıza diş
lerimiz zangırdıyarakı titri· 
yerek girerdik. Halbuki biz 
soğuk odada yatmanın sıh· 
hi olduğunu ve bizim böy

le iktısatla yaşamak mec
buriyetinde olduğumuza ka .. 
rar verdiğimiz için bu hu

susta söylenmenin beyhude 
olduğrnu ve metanetipıizi 

kıracağını daima büyük an- · 
nem söyler ve şunu ilave 

eder: 
"Vaziyeti diizeltebilccek

scn bu hale isyan et.. Ak

si takdirde sükunetle kabul 
et..,, 

Esasen babamın büyük 
ticaret yapmak hayalile 

cenubi Amerikaya gittiği 
zamandan \>eridir bir çok 
şeyleri hiç itirazsız kabule 

alıştık. Bundan evvel Paris
teki güzel, sıcak apartıma .. 
nımızda otururken bile bü

yük annem babamin para 
yapmak ihtirasına çok kı • 
zar, hakiki bir (centilm~n)in 
bu tarzda hareket etmiye -

ceğini söylerdi. Nihayet 

babamın iflas ettiği, ne ol
duğu bilinmediği haberi 
gelince büyük annemin bu 

gibi üzüntülerden kurtuldu

ğuna hükmettim. 
llkönce lngiltereye git

tik. Sonra birçok yerlere 

gidip geldik. Nihayet "Le
dston,, parkının bir köşe-

sinde olan bu küçük dö
şeli evi tuttuk. Adeta bir 

kulübe gibi olan bu yer 

herhalde evvelce bir kapı· 

cınm filandı. Dadım Hep

zıya ve hizmetçi kız ile 

-
Bir yılda açan gül 

buraya yerleştik. 

Büyük annem Onuncu 
Şarlin sarayında büyümüş. 

O zaman büyük annemin 
ismi Matmazel Kalinkor· 
muş. Annesi lrlandalı ve 

babası da Margi dö Kalin
kormuş. Büyük annemin 

bana annesi Embrosin 
Ostas dö Kalinkor - ki 
babası •ondan dolayı bu 
ismi vermişler .. meşhur 

şahsiyetlerdenmiş. O kadar 
güzelmiş ki Robespiyer 
kendisinden bir buse al • 

mayı teklif etmiş ve ancak 
bu suretle başını Kiyotin .. 
den kurtarabileceğini söy. 
lcmiş. O bunu reddederek 

ağzında bir gül, Kiyotin 

merdivenlerini gülerek çık

mış. Büyük annemde onun 

bir minyatürü var. Tıpkı 

benzediğini söylüyorlar. 

Büyük annem o zaman 

aslen lngiliz olan, kendisine 

pek uygun görülen büyük 

babamla ev1enmiş. Fakat 

izdivaçlarından bir sene son
ra rivayete nazaran büyük 
babamın yaptığı bir siyasi 

mesele dolayısı ile alelacele 

Amerikaya gitmiye mecbur 

olmuşlar. 
Büyük annem oradaki 

hayatlarından ve büyük ba
basından hiç bir vakit bah

setmemiştir. Fakat benim 
anlayışım ve biraz kendimi 
bildiğim zaman büyük bir 

vapurla ya1nız büyük annem 
babam ve ben seyahat edi

şimizi hatırlayışım büyük 

babamın Amerikada öldüğil 
zamanı kuvvetlendiriyor. 

Annem ben doğarken 

ölmüş. Onun hakkında 
bildiğim yalnız onun bir 
Amerikalı olduğudur. 

Büyük annem geçen tem
muzda ıeksen sekiz yaşına 

girdi. Bunu hiç kimse tah-

min edemez. 

ihtiyarlığın biç bir alameti 

kendisinde yoktur. Ne ku
laklarında bir işitmemezlik, 

ne de gözlerinde bir zafi
yet vardır. Koltuğunda 

dimdik oturur, yüzü kat'iy
yen buruşuk değildir. Sa
çını gayet şık taratır ve 
saçları beyaz olduğu halde 

mutlak bir parça da pod

ralatır. Öyle şık dantel 

bonneler giyer ki... Elbise
lerinin ekserisi eskidir. Fa

kat onun a~l ... ~ında hiç es
ki durmaz. Orta ve küçük 
parmakları romalizmcden 
içeri doğru kıvrıktır. Böyle 
olduğu halde tırnaklarını 
parlatmayı ihmal etmez. 

Gözleri şimdiye kadar gör

mediğim en mağrur gözler

dir. İlk görüşte büyük an

nemi belki sevmezsiniz. 

Fakat ona karşı mutlaka 

hürmet hissini duyarsınız. 

İngilizceden mütercimi : GLizin J\ ruri 

Ôyle ki onu memnun et

mek ınsana adeta büyük 
bir şeref verir. 

Paristen çıktığımız zaman 
on iki yaşında idim. Şimdi 
on dokuz yaşındayım. Bu 

güne kadar lngilterede ya· 
şadık. Ama ne sıkıntılı ya
şayış! daima sis ve çamur. 
Görüşecek hiç kimse yok. 

Bu seneler zarfında babam 
iki defa kısa kısa zamanlar

la bizi ziyaret etti. Bana kar· 

şı fazla bir merbutiyet gös· 

termez ve beni bir vazife 

gibi öperdi. Onun yaşayış 
tarzı ve etvarı bizimki ile 

o kadar tezat teşkil eder ki 
eğer burnu ve çenesi bü
yük anneme benzemese a
deta onu oğlun olduğumu 
hiç kimse zannedemez. Bu

na rağmen bende ona karşı 
daima gayri ihtiyari bir 
sevgi' vardır. Pariste iken 

babamı hiç görmüyorduk. 

O zaman daima Amerik8' 

nın garp taraflarında btJ' 
lunuyordu. Yalnız bildiği• 
miz büyük annemin nafll1

' 

na bankaya bir miktar p9
• 

ra koyduğu idi. 

lngiltereye gelinciye 1cı:ı· 
dar bütün tahsilimi büfİ~ 
annemden gördüm. B8119 

avni zamanda adabı ,nıı.J~ • 
J a'f 

şeret te gösteriyordu. ı:.ı' 
salona girip çıkmayı, ott1rll~ 

c)'ı 
kalkmayı, arabaya bin111 

b fllıt 
öğretirdi. Tabii ara 8 "t 

• }Jı 
yoklu. Bu tecrübeyı f'ltt' 
sanda?yclerle yapardık· ıı 
zik, kıvrak olmayı herıııfll;., 
tenbih eder ve kıtd 111 

• 

d . - . ı,ulllfl 
aıma şu uç şeyın . 0~ 

masını söylerdi= Bır ı.I 
giç.i doğru olmak, ba1J11ıl~, 

eı-• 

gibi her şekle girebil111 
., 

.,111ı 
zambak kadar !11"" 

olmak. 


